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مقدمه 
مسکن ،بهعنوان يکی از پديدههای واقعی ،از نخستين مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گريبان بوده و همواره
در تالش برای دگرگونی و يافتن پاسخی مناسب ،معقول ،و انديشيده برای آن است .بنابراين ،مسکن يک نياز است ،اما
نه هر مسکنی .ايدهآلِ آدمی دسترسی به مسکن مناسب است (مخبر .)98 :9313 ،شايد بتوان گفت مشکل مسکن در
همة جهان وجود دارد؛ اما در کشورهای در حال توسعه بهدليل رشد سريع جمعيت و شهرنشينی ،مهاجرتهای داخلی،
فقدان منابع مالی کافی ،مشکالت مربوط به عرضة زمين ،تأمين مصالح ساختمانی ،و کمبود نيروی انسانی متخصص و
مهمتر از همه نبودن خطمشی ،سياستگذاری ،و برنامههای مناسب در خصوص زمين و مسکن اين مشکل بهصورت حاد
و بحرانی درآمده است (احدنژاد روشتی و همکاران .)5 :9310 ،در کشورهای پيشرفته ،مسکن بُعدی از رفاه اجتماعی است
و برنامههای توسعة مسکن در بهبود کيفی متمرکزند .در کشور ايران مسکن يک نياز اوليه محسوب میشود و تأمين آن
همرديف با تأمين غذا و پوشاک بهشمار میآيد (زنگنه .)931 :9310 ،نياز به مسکن دارای دو بُعد کمی و کيفی است .در
بُعد کمی ،نياز به مسکن دربرگيرندة شناخت پديدهها و اموری است که مسئلة فقدان سرپناه و ميزان دسترسی به آن را
مطرح میکند .در بررسی بُعد کمی مسکن ،درواقع ميزان و درجة پاسخگويی به نياز مسکن بدون توجه به کيفيت آن در
نظر است (اوزسوی و همکاران .)954 :9110 ،شاخصهای کيفيت میتواند براساس شرايط گوناگون اقتصادی ،اجتماعی،
و فرهنگی منطقه با کشور تغيير کنند .در هند ،شاخص زيرساختهای فنی ،که عوامل جزئی بسياری مانند سيستم خدمات
عمومی ،سيستم زهکشی عمومی ،و امکانات معمول دفع زباله را شامل میشود ،مهمترين شاخص درنظر گرفته میشود.
از طرف ديگر ،در کشورهای توسعهيافته ،ساير شاخصها بر سطوح پايه گذارده میشوند .مثالً ،در کرة جنوبی بهنظر
میرسد شاخصهای امنيتی مهمترين موارد باشند؛ درحالیکه در بريتانيا ،تعيين چشمانداز برای زندگی شاخصی است که
بيشتر مورد توجه مردم قرار میگيرد (هانگ لی و همکاران .)998 :5491 ،میتوان به کمک بررسی شاخصهای مسکن
رويههای مؤثر در امر مسکن را شناخت (هادیزاده زرگر و همکاران .)19 :9315 ،شاخصهای مسکن شايد مهمترين و
کليدیترين ابزار در برنامهريزی مسکن باشد .بهطور کلی میتوان شاخصهای مسکن را در سه گروه عمده تقسيم کرد:
 .9شاخصهای کمی مسکن؛  .5شاخصهای کيفی مسکن؛  .3شاخصهای اقتصادی مسکن (حکمتنيا و موسوی،
 .)991 :9382مسکن هماکنون عامل اصلی جامعهپذيری افراد نسبت به جهان و کااليی عمده و تعيينکننده در سازمان
اجتماعی فضاست که در شکلگيری هويت فردی ،روابط اجتماعی ،و اهداف جمعی افراد نقش بسيار تعيينکنندهای دارد
(شرت .)911 :5441 ،از مشخصات بارز توسعة فضايی ايران نيز وجود نابرابریهای ناحيهای است که سبب رشد ناهمگون
و نامتعادل ميان نواحی خواهد شد (پورفتحی و عاشری .)11 :9381 ،مطالعة نابرابریها در نواحی جغرافيايی يکی از
کارهای ضروری و پايهای برای برنامهريزی و اصالحات در جهت تأمين رشد اقتصادی و اجتماعی است (جمعهپور:9382 ،
 .)58نابرابریهای فضايی و منطقهای ريشه در بسياری از مسائل دارد؛ از جمله اعمال سياستهای نادرست از سوی مرکز
در راستای منطقه بندیها ،توزيع بودجه و امکانات ،تقسيمات نادرست اداری و سياسی ،و ناهماهنگی سازمانهای مختلف
با يکديگر برای ارائة خدمات بهتر و اجرای وظايف محوله ،تمرکز جمعيت و امکانات در برخی نقاط ،و مهاجرپذيری برخی
نقاط رشديافته که شدن را موجب شده است و باعث کاهش امکانات میشود .عدم تخصيص بهينة منابع و اعتبارات و
عدم سياستگذاری صحيح منطقهای در اين زمينه و نهايتاً اين ناهماهنگیها و تفاوتهای مناطق مختلف يکپارچگی و
انسجام کافی برای پيشرفت توسعه را از بين میبرد و چنددستگی و اختالفات موجود را در همة زمينههای توسعه
پُررنگتر میکند و اين روند در سطح شهر ،منطقه ،و استان تأثير حتمی و اجتنابناپذير دارد و خودبهخود سياستهای
توسعه را هرچند درست دستخوش تغيير و تحوالت قرار میدهد و موانعی برای رسيدن به توسعة پايدار فراهم میکند
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(حسينی کهنوج و همکاران .)980 :9310 ،پژوهشها و مطالعات زيادی در زمينة مسکن و شاخههای آن انجام گرفته
است که ذکر همة آنها در اينجا امکانپذير نيست .در اين بخش از پژوهش تعدادی از مهمترين تحقيقات انجامشده در
ارتباط با موضوع در ادامه ذکر شده است .در پژوهشهای گذشته بيشتر مباحث دربارة بررسی رضايتمندی از وضعيت
مساکن و سطحبندی مراکز سکونتگاهی از لحاظ شاخصهای کمی و کيفی است .مروری بر پيشينة پژوهش چنين
فرضيهای را قوام میبخشد و مبين پژوهشهای بسيار اندک در زمينة تحليل و توزيع فضايی شاخصهای مسکن با
رويکرد عدالت فضايی است .از اين رو ،بارزترين تفاوت پژوهشهای قبلی با اين پژوهش در اين است که در تحقيقات
قبلی به استفاده از تکنيکهای آمار خودهمبستگی فضايی پرداخته نشده است .ناسوشن و الوان ( )5497در مقالهای با نام
«بهينهسازی مسکن پايدار در نواحی شهری» ،با اشاره به اهميت مسکن بهعنوان سرپناه و يکی از نيازهای اساسی انسان
و با استفاده از روشهای ميدانی جهت تعيين الگوی برنامهريزی فضايی به توصيف و شبيهسازی بخشهای داخلی
ساختمانها برای طراحی خانههای کارآمد از لحاظ انرژی در شهر مدان در اندونزی پرداختند .در نهايت ،طرحی مطلوب
از ساختمانهای شهر ارائه میدهند که جایگزين طرحهای داخلی اين شهر شود .هوانگ لی و همکاران ( )5491در
مقالهای با نام «ساختن نظامی از شاخصها برای اندازهگيری کيفيت مسکن اجتماعی در ويتنام» ايجاد يک نظام پُربازده
از شاخصهای اندازهگيری کيفيت مساکن اجتماعی امری ضروری تلقی میشود و اين نظام ارزيابی فقط برای
سرمايهگذاران سودمند محسوب نمیشود ،بلکه برای شهروندان عادی نيز سودمند است تا به انتخاب بهتری برای
آپارتمان خود برسند .حکيمی و همکاران ( )9312در مقالهای با نام «بررسی رابطه بين کيفيت مسکن و سرماية
روانشناختی در سکونتگاههای غيررسمی» نتيجه گرفتند رابطة معناداری بين متغير کيفيت مسکن با متغيرهای سرماية
روانشناختی وجود دارد .بنابراين ،میتوان گفت بين شاخص کيفيت مسکن با مؤلفههای مربوط به سرماية روانشناختی
همبستگی مثبت و مستقيم وجود دارد و با افزايش کيفيت مسکن متغيرهای مربوط به شاخص سرماية روانشناختی نيز
افزايش میيابد .براساس يافتههای مطالعة سجادی و همکاران ( ،)9312با نام «سنجش توسعهيافتگی شهرستانهای
استان اردبيل در برخورداری از شاخصهای کيفيت مسکن» ،شهرستانهای استان اردبيل در پنج سطح به لحاظ
برخورداری از شاخصهای کيفيت مسکن قرار گرفتهاند که شهرستان اردبيل توسعهيافته ،شهرستانهای پارسآباد ،نمين،
و نير توسعة رو به باال ،خلخال و سرعين توسعة متوسط ،شهرستانهای بيلهسوار و مشگينشهر کمتر توسعهيافته و
شهرستانهای کوثر و گرمی توسعهنيافته محسوب شدهاند .شريفیمنش و همکاران ( )9310در مقالهای با نام «ارزيابی
شاخصهای پايداری مسکن در بافت فرسودة شهری مورد مطالعه محلة هفتچناران تهران» ،با اشاره به وضعيت
بافتهای فرسودة شهر تهران ،نخست به معرفی مبانی نظری پايداری توسعة پايدار مسکن پايدار و بافت فرسوده
پرداختند .سپس ،سپس ابعاد و شاخصهای مسکن پايدار از ادبيات موضوع استخراج شده و پيرامون اين معيارها ،ميزان
پايداری مسکن در اين محله ،ارزيابی شده و در نهايت ،به ارائة راهکارهايی جهت افزايش پايداری مسکن در اين محله،
پرداخته شده است .در تحقيقات بیشماری به سنجش شاخصهای مسکن و بررسی عدالت فضايی پرداخته شده است،
ولی سنجش عدالت فضايی از لحاظ کيفيت مسکن کمتر ديده شده است .از جنبة عدالت فضايی در بيشتر تحقيقات به
تحليل توزيع تسهيالت عمومی رسيدگی شده است .هدف از اين مقاله سنجش عدالت فضايی در توزيع شاخصهای
مسکن در بين حوزههای آماری اروميه است و به بررسی نابرابریهای فضايی بين  137حوزة آماری پرداخته شده است.
دادههای مورد نظر ما براساس سرشماری نفوس و مسکن سال  9312است و برعکس بقية تحقيقات از پرسشنامه
استفاده نشده است .چون احتماالت زيادی در جواب پاسخدهندهها وجود دارد .دادههايی که از سرشماری نفوس و مسکن
بهدست آمده ارجحيت علمی بيشتری نسبت به دادههای پرسشنامهای دارد .روش بهکار گرفتهشده در اين تحقيق مدل
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همبستگی فضايی است .درست است که در ساير تحقيقاتی که در زمينة عدالت فضايی در توزيع تسهيالت انجام گرفته
روش خودهمبستگی فضايی نيز وجود دارد ،در تحقيق حاضر سنجش عدالت فضايی در توزيع شاخصهای مسکن در کل
شهر مد نظر است و در کمتر تحقيقی در زمينة مسکن از روش خودهمبستگی فضايی استفاده شده است.
بخش مسکن در شهر اروميه با مشکالت زيادی روبهروست که باعث پيدايش ناپايداری در اين زمينه شده است.
ازجملة اين مشکالت میتوان به عمر مقدار زيادی از واحدهای مسکونی در اين شهر ،بهخصوص در محالت مرکزی
شهر ،استفاده از مصالح ساختمانی نامناسب ،بیتوجهی به وضعيت اقليمی منطقه در ساخت مساکن ،عدم رعايت کامل
قوانين و مقررات شهرسازی در ساخت مساکن ،عدم توزيع بهينة کاربریها و تأسيسات شهری در سطح محالت
مسکونی ،وابستگی زياد به انرژیهای تجديدناپذير جهت گرمايش و سرمايش مساکن و عدم دفع صحيح و اصولی
ضايعات واحدهای مسکونی (فاضالب و زباله) اشاره کرد .با توجه به اهميت و سابقة طوالنی مسئلة مسکن ،در جوامع
مختلف تحقيقات بسياری در اين زمينه انجام گرفته است .در حال حاضر ،مهاجرت شديد به شهر اروميه باعث نابودی
اراضی حاصلخيز حاشية شهر در اثر بدمسکنی و بیمسکنی ،افزايش تصاعدی فضاهای حاشية شهر ،فقدان برنامهريزی
مدرن قابلقبول جهت تأمين مسکن در اين شهر شده است که اجرای پژوهش در اين زمينه بيش از پيش ضروری بهنظر
میرسد .اصلیترين هدف اين تحقيق شناخت و تبيين نابرابریهای فضايی شاخصهای کمی و کيفی مسکن در
کالنشهر اروميه است؛ همچنين ،در پی افزايش کيفيت مسکن در کالنشهر اروميه ،ارائة راهکارها و پيشنهادهای درخور
شهر در جهت ارتقای وضعيت کمی و کيفی مسکن.از اين رو ،تالش اين پژوهش پاسخ به پرسشهای ذيل است :
 .9آيا تفاوت معناداری در نابرابری پراکنش فضايی شاخصهای کيفی مسکن در بين حوزههای شهری اروميه وجود دارد؟
 .5توزيع فضايی اين نابرابریها چگونه و به چه شکلی است؟
در اين ميان اهميت و ضرورت تحقيق مشخص میشود که مسکن يکی از ضروريات اولية زندگی افراد جامعه است و
بسياری از متخصصان امر نياز به مسکن را همتراز غذا میدانند .بهدليل ويژگی فرهنگی و اجتماعی خاص کشور ما و
اهميت کانون خانواده مسکن و سرپناه میتواند نقش بسزايی در تربيت و مسائل اجتماعی و فرهنگی اعضای آن ،خصوصاً
فرزندان ،داشته باشد .آنچه اهميت و ضرورت تحقيق در موضوع مربوطه را بيش از پيش اجتنابناپذير میسازد به شرح
ذيل است :مهاجرت شديد به شهر؛ نابودی اراضی حاصلخيز حاشية شهر در اثر بدمسکنی و بیمسکنی؛ افزايش تصاعدی
فضاهای حاشية شهر؛ فقدان برنامهريزی مدرن قابلقبول جهت تأمين مسکن در شهر.

مبانینظری 
عدالتفضایی 

هرچند مفهوم عدالت فضايی بهعنوان يک دغدغة عمومی از اوايل دهة  9854ميالدی مورد توجه قرار گرفته است،
درواقع در ميانة دهة  9184بهعنوان مبنايی برای چالش برابری نژادی در اياالتمتحده مطرح شده است (لورنت:5499 ،
 .)9823عدالت فضايی شهر مترادف با توزيع فضايی عادالنة امکانات و منابع بين مناطق مختلف شهری و دستيابی برابر
شهروندان به آنهاست (حاتمینژاد و همکاران .)10 :9319 ،از ديدگاه عدالت فضايی ،عدالت دربرگيرندة مفاهيمی چون
توزيع متناسب عملکردها و خدمات ،دسترسی مناسب به مراکز خدماتی و فعاليتی ،بدون تبعيض و تفاوت بين ساکنان يک
شهر يا منطقة شهری است (احمدی .)2 :9315 ،در برخی از تحقيقات عدالت فضايی میتواند معنای وسيعتری داشته
باشد .در مفهوم برنامهريزی تسهيالت عمومی ،عدالت فضايی به معنی جدايی يا مجاورت فضايی با تسهيالت عمومی در
بين ساکنان است (تساو و همکاران .)052 :5442 ،بهطور کلی ،رابطة تنگاتنگی بين عدالت فضايی شهری و تسهيالت
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عمومی شهری وجود دارد .تحقق عدالت فضايی منوط به وجود تسهيالت شهری و توزيع عادالنة آنها در فضای شهری
و دسترسی آسان شهروندان به آن است (رهنما و ذبيحی .)94 :9314 ،حتی مقولة عدالت فضايی بهعنوان موضوعی
کليدی و پُراهميت در پارادايم توسعة پايدار نيز مطرح است .اين مفهوم اهداف مشترکی را بين حفاظت محيطی و عدالت
اجتماعی بنياد میگذارد (ميچل و نورمن.)23 :5495 ،
مسکن 

مسکن در زمرة اساسیترين و حساسترين بخشها در برنامهريزی توسعة اقتصادی و اجتماعی است (رضايی راد و
رفعيان )12 :9319 ،و بهعنوان کوچکترين عنصر تشکيلدهندة سکونتگاهها زاييدة مهمترين نياز انسانها و
بهوجودآورندة يکی از پديدههای جغرافيايی هر منطقه بهشمار میرود (زنگنه .)938 :9310 ،در دومين اجالس اسکان بشر
( ،)9111که در استانبول برگزار شد ،مسکن مناسب چنين تعريف شده است :سرپناه مناسب فقط به معنای يک سقف
باالی سر هر شخص نيست؛ سرپناه مناسب يعنی آسايش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فيزيکی و امنيت مناسب،
امنيت مالکيت ،مالکيت و دوام سازهای ،روشنايی ،تهويه و سيستم گرمايی مناسب ،زيرساختهای اولية مناسب از قبيل
آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله و کيفيت مناسب زيستمحيطی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و
قابلدسترس از نظر کار و تسهيالت اوليه که همة اين موارد بايد با توجه به استطاعت مالی تأمين شود (پورمحمدی،
.)3 :9313
عدالتفضاییوبرنامهریزیشهری 


برنامهريزی شهری عبارت است از تأمين رفاه شهرنشينان از طريق ايجاد محيطی بهتر ،مساعدتر ،و سالمتر .برنامهريزی
شهری با آيندهنگری خاصی که در جهت توسعة آيندة شهر دارد بايستی با بهرهگيری از آمار و اطالعات و در دست داشتن
نبضهای اجتماعی ،اقتصادی ،و فيزيکی شهر به تجزيه و تحليل مسائل شهر بپردازد و با بهرهگيری از امکانات يا به
حداقل رسانيدن يا کاهش محدوديتها با ارائة طرحی جامع ،دقيق ،و گويا ،با دربرداشتن کلية امکانات رفاهی ،به
پيشنهادهای الزم بپردازد (زياری .)32 ،30 :9319 ،موضوع اصلی در برنامهريزی شهری ايجاد توازن و هماهنگی بين
کارکردهای گوناگون شهری در حال و آينده است .بر همة برنامهريزان شهری الزم است که در قلمروهای عدالت
اجتماعی ،نظريههای اجتماعی ،بدانسان که در جغرافيای نو مطرح است آگاهی کافی کسب کنند شايد جغرافيا و
برنامهريزی دست در دست هم بتوانند از اين راه فضای زندگی سالمی برای شهروندان تأمين کنند (شکويی:9314 ،
 .)571عدالت فضايی در جهت توجه به سياستهای توسعةی پايدار از مهمترين اهداف برنامهريزی شهری است (صرافی،
.)09 :9372
عدالتومسکن 

از نظر نگرش فضايی ،پايگاههای خانوادگی بهصورت منطقهای و پايگاههای اقتصادی بهصورت قطاعی عمل میکند .با
توجه به مطالعة اکولوژی تطبيقی از شهرها ،میتوان نتيجه گرفت:
تفاوتهای منطقة مسکونی براساس پايگاه اقتصادی ،وضعيت خانوادگی ،و پايگاه قومی بهوجود میآيد؛
سه بُعد تفاوتهای منطقة مسکونی بهصورت قطاعی ،منطقهای ،و خوشهای شکلگيری ساختارهای فضايی شهر را
تداوم میبخشد (شکويی.)82 :9314 ،
نابرابری مسکن يکی از موضوعات محوری در مطالعات اجتماعی و نيز يکی از مهمترين ابعاد ملموس نابرابری
اجتماعی است (هانگ و جاينگ .)137 :5441 ،اهميت اجتماعی مسکن يکی از فاکتورهای اصلی تعادل و پابرجايی
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اجتماع انسانی بود و درواقع مسکن خانواده يکی از پايههای اصلی تشکيلدهندة اجتماع بشری است .با توجه به اين امر،
مسکن يکی از احتياجات بنيادی يک خانوار است که بايستی جوابگوی خواستهای انسانی باشد .زيرا کمبود هر يک از
خواستها و احتياجات در يک واحد مسکونی باعث بهوجودآمدن بحران و ناهماهنگی در کل سيستم زندگی اجتماعی در
يک واحد مسکونی و نيز فقدان مسکن مانعی برای فرمگرفتن و رشد سالم خانواده خواهد بود (رسولی.)190 :9372 ،
شاخصهای اصلی اجتماعی و جمعيتی مسکن را ،که مستقيم يا غيرمستقيم بر فضای مورد نياز افراد و خدمات سکونتی
مؤثر است ،میتوان در دو گروه جداگانه ولی در عين حال متصل به هم بررسی کرد .9 :در بُعد کمی نياز به مسکن ،شناخت
پديدهها ،و اموری را شامل میشود که به فقدان سرپناه و ميزان دسترسی به آن مربوط میشود که درواقع درجة پاسخگويی
به نياز ،بدون درنظرگرفتن کيفيت آن مورد نظر است که عبارتاند از :تراکم نفر در اتاق ،تراکم خانوار در واحد مسکونی،
متوسط اتاق در واحد مسکونی ،تراکم نفر در خانوار ،متوسط تعداد اتاق مورد تصرف خانوار ،تراکم نفر در اتاق ،تراکم خانوار در
اتاق ،کمبود واحد مسکونی ،نسبت افزايش خانوار به واحد مسکونی ،مساحت زمين واحد مسکونی؛  .5در بُعد کيفی مسائل و
پديدههايی مطرح میشوند که نوع و شکل نياز است .درواقع ،در بُعد کيفی بيشتر به جنبههای کالبدی مسکن توجه میشود.
اين شاخصهها از جمله مواردی است که توجه بسياری از معماران را به خود اختصاص داده است .بنابراين ،پرداختن به اين
مهم از اهميت ويژهای برخوردار است (شيعه .)13 :9314 ،شاخصهای کيفی مسکن عبارتاند از :نسبت مسکن مناسب ،عمر
واحدهای مسکونی ،نحوة تصرف واحدهای مسکونی ،تسهيالت واحدهای مسکونی ،سطح زيربنای واحدهای مسکونی ،نوع
مصالح واحدهای مسکونی (حکمتنيا و انصاری.)911 :9314 ،
براساس مطالعاتی که در کشور هندوستان انجام گرفته ،مفهوم مسکن ،عالوه بر ساخت فيزيکی ،که يک خانواده
بهعنوان سرپناه مورد استفاده قرار میدهد ،کل محيط مسکونی را شامل میشود که دربرگيرندة کلية خدمات و تسهيالت
ضروری مورد نياز برای بهزيستی خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش ،و تندرستی افراد است .همچنين ،مسکن به
مجموعهای از تسهيالت گفته میشود که بهمنظور ارائة خدمات فشرده در يک مکان فيزيکی قرار دارد .اين واژه بدان
معناست که مفهوم مسکن با توجه به شرايط اجتماعی ،اقتصادی ،و خانوادگی تغيير میکند (مخبر .)98 :9313 ،در دومين
اجالس اسکان بشر ( ،)9111که در استانبول برگزار شد ،مسکن مناسب چنين تعريف شده است :سرپناه مناسب به معنای
وجود يک سقف باالی سر هر شخص نيست؛ سرپناه يعنی آسايش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فيزيکی مناسب،
زيرساختهای اولية مناسب از قبيل آبرسانی ،بهداشت ،آموزش ،دفع زباله ،کيفيت مناسب زيستمحيطی ،عوامل
بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهيالت اوليه که همة موارد بايد با توجه به استطاعت
مردم تأمين شود (دفتر اقتصاد مسکن.)54 :9372 ،
شاخصهایمسکنبارویکردتوسعةپایدار 


يکی از شاخص های مسکن در ارتباط با توسعة پايدار شاخص اجتماعی مسکن است .درواقع ،شاخصهای اجتماعی
مسکن ،از وسايل مهم سنجش ،با محيط مسکونی خود رابطه دارد :نخست رابطة کمی ،يعنی ارتباط کمی و عددی انسان
از نظر اقتصادی ،ابعاد مسکن ،و افراد ساکن در آن و صرفاً رابطة کمی انسان و مسکن سنجش میشود؛ دوم رابطة کيفی
که مربوط است به رابطة انسان با محيط فيزيکی يا مسکونی خود؛ اين شاخص مشخصکنندة جنبههای کيفی انسان با
مسکن است .
کيفيت مسکن از لحاظ تأثيری که در سالمت و ايمنی و شرايط مناسب زيست میگذارد ارتباط مستقيمی با درجة
توان مالی و درآمد مردم و تأثير مستقيمی در رفاه مردم دارد (ملکی و شيخی .)11 :9388 ،بررسی شاخصهای اجتماعی
مسکن يکی از ويژگیهای شناخت مسکن است که میتوان به کمک آن پارامترهای مؤثر در امر مسکن را شناخت و هر
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گونه برنامهريزی و تصميمگيری صحيح در خصوص مسکن را تسهيل کرد .در ميان شاخصهای مسکن ،شاخص
اجتماعی مناسبترين ابزار اندازهگيری پيشرفت و تحقق هدفهای کلی است؛ بهطوریکه با استفاده از اين شاخصها
میتوان همة سطوح از فردی تا ملی و جمعی را ارزيابی کرد (ملکی.)30 :9314 ،
شاخص محيط زيستی در رويکرد توسعة انسانی حفاظت از محيط زيست در شرايط رشد اقتصادی و اساس توسعة
پايدار تلقی میشود .منابع اصلی آاليندهای محيط زيست شهری عمدتاً شامل فاضالبهای خانگی ،صنعتی ،مواد صنعتی
جامد آاليندههای ميکروبی و شيميايی است .افزايش فاضالب خانگی ،با درنظرگرفتن ميزان آب توليدی ،جهت مصارف
خانگی در سال حاکی از افزايش احتمال آلودگی منابع آب توسط فاضالبها و تلفشدن حجم قابل توجهی از اين منابع
است (ذاکريان و همکاران .)34 :9315 ،با توجه به اينکه مسکن يکی از مهمترين کاربریهای شهری است ،لزوم طراحی
درست محيط مسکونی امری ضروری است تا ضمن بهرهوری و امنيت بيشتر استفادة صحيح از انرژیهای تجديدپذير و
پاک کمترين آسيب را به محيط زيست وارد کند.
شاخص تراکم يکی از شاخصهای مهم در ارتباط با توسعه و مبحث توسعة پايدار است؛ بهطوریکه تراکم در سطح
شهر معياری برای استقرار جمعيت و تأسيسات شهری است و در طرحهای توسعة شهری اهميت خاصی دارد .تراکم در
محيط شهری و ساختمانسازی بسيار متفاوت است .تراکم در واحد مسکونی در محيط شهری ،تراکم تا ميزان تحمل
تأسيسات و امکانات شهری امری ضروری و مثبت تلقی میشود .در مقابل ،اگر افزايش تراکم در واحد مسکونی خارج از
صحت برنامهريزی باشد ،مشکالتی ايجاد میکند ،همچون گسترش افقی شهر و از بين رفتن زمينهای کشاورزی و
توسعة افسارگسيخته و افزايش هزينة ايجاد زيرساختها و طوالنیشدن زمان سفر در سطح شهر ،افزايش کاذب قيمت
زمين و اجارهبها ،ضرورت افزايش تراکم ساختمانی و شهری .در مقابل ،تراکم در سطح واحد مسکونی مانند تراکم نفر در
خانوار در واحد مسکونی و جز آن بايد به ميزان ايدهآل کاهش يابد .به عبارت ديگر ،کاهش آن و افزايش سرانهی فردی
در سطح واحد مسکونی امری مثبت تلقی میشود (قادرمرزی55 :9313 ،؛ زياری و قاسمی قاسموند.)540 ،543 :9312 ،
نظریههایمطرحدرعدالتفضایی 


عدالت فضايی مفهومی چندبُعدی و پيچيده و در عين حال نوظهور و ميانرشتهای است که در اشکال گوناگون در
حوزههای علمی چون برنامهريزی شهری و معماری ،جامعهشناسی و جغرافيا و  ...طرح و بررسی شده است .برمبنای اين
رويکرد ،عدالت بُعد فضايی دارد و بنابراين میتوان از يک نگرش فضايی بهمنظور تشخيص بیعدالتی در شهر استفاده
کرد .به بيانی ،عدالت فضايی توزيع عادالنه و دموکراتيک منافع و مسئوليتهای اجتماعی در فضا با مقياسهای مختلف
است .عدالت فضايی با اذعان به اين نکته که فضا بهشکل اجتماعی توليد میشود و فضای توليدشده به روابط اجتماعی
شکل میدهد ،به تقويت مفهوم عدالت اجتماعی میپردازد .در عدالت فضايی با دو رويکرد اصلی روبهرو هستيم .9 :توزيع
فضايی؛  .5فرايندهای تصميمسازی .رويکرد اول برپاية پرسشهايی دربارة توزيع فضايی يا توزيع فضايی -اجتماعی و
تالش برای دستيابی به يک توزيع برابر جغرافيايی براساس نيازها و خواست شهروندان شکل گرفته است ،مانند
دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و کيفيت هوای خوب .رويکرد دوم اما بر فرايندهای تصميمسازی تأکيد دارد .اين
رويکرد همچنين بازنمودهای فضايی ،مکانی ،و هويتی و اعمال اجتماعی را شامل میشود ،مانند وجود رويکردهای
تبعيضآميز در شکلدهی به فضای شهری .به بيان ديگر ،عدالت فضايی هم میتواند بهعنوان محصول ديده شود هم
فرايند .عدالت فضايی محصولگرا در قالب الگوهای توزيعی که به خودی خود عادالنه /ناعادالنهاند ،در حوزههای
جغرافيايی معنا میيابد .عدالت فضايی فرايندی نيز بهعنوان فرايندهای شکلدهنده به فضا مورد بحث قرار میگيرد
(داداشپور و الوندیپور .)11 :9312 ،در مقالة حاضر روند مورد بحث بر عدالت فضايی محصولگرا تأکيد دارد .
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روشپژوهش 
در تحقيق حاضر روش بهکارگرفتهشده تحليلی -کمی با رويکرد کاربردی است .جمعآوری اطالعات براساس مطالعات
کتابخانهای و اسنادی (سالنامههای آماری و مرکز آمار سال  )9312است .همچنين ،برای تجزيه و تحليل دادهها و اطالعات
نيز از روشهای تحليل عاملی و خودهمبستگی فضايی ( )Moran'sو از نرمافزارهای  Arc Gisو  Spssاستفاده شده است .در
گام نخست در اين تحقيق ،استخراج متغيرهای موجود کمی ،کيفی ،و اجتماعی -جمعيتی مسکن و تبديل آنها از طريق
سرانهسازی و نسبتهای مختلف به شاخص است .در مرحلة بعدی  32شاخص مختلف در ابعاد کمی و کيفی و اجتماعی-
جمعيتی ،که از آخرين سرشماری نفوس و مسکن ( )9312اخذ شده ،با روش تحليل عاملی به هشت عامل کاهش يافت که
چهار عامل مؤثر (اصلی) با تعداد شاخص باال و چهار عامل غيرمؤثر (فرعی) با تعداد شاخصهای کم است.جامعة آماری اين
پژوهش ساکنان کل حوزههای آماری در کالنشهر اروميه است که شامل  137حوزة آماری در کل شهر است .
وشاخصها 

معرفیمتغیرها

در اين پژوهش برای سنجش عدالت فضايی مسکن در شاخصها و ابعاد مختلف ،شاخصهای مورد استفاده شامل

35

شاخص کمی و کيفی و اجتماعی مسکن است که در جدول  9آورده شده است:
جدول.9شاخصهایموردمطالعهپژوهش
x

9
5
3
0
2
1
7
8
1
94
99
95
93
90
92
91
97
98

شاخصها 

مساحت
جمعيت
بُعد خانوار
تراکم واحدهای مسکونی بر حسب خانوار ساکن
نرخ باسوادی
نرخ بيکاری
تعداد واحد مسکونی در  9444نفر
نفر در واحد مسکونی
تعداد خانوار بر واحد مسکونی
نرخ جوانی جمعيت
نرخ شاغالن
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی آپارتمانی
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی غير آپارتمانی
مساکن با مساحت  71تا  84متر مربع
مساکن با مساحت  929تا  544مترمربع
مساکن با مساحت  549تا  344مترمربع
مساکن با مساحت  29تا  72مترمربع
مساکن با مساحت  24مترمربع و کمتر

x

91
54
59
55
53
50
52
51
57
58
51
34
39
35
33
30
32

شاخصها

مساکن با مساحت  349تا  244مترمربع
مساکن با مساحت  249مترمربع و بيشتر
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع اسکلت فلزی
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع اسکلت بتن آرمه
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح آجروچوب
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح آجروآهن
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح بلوک ساختمانی
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح تمام آجر يا سنگ آجر
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح تمام چوب
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح خشت و چوب
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی با نوع مصالح خشت و گل
تراکم جمعيتی
مساکن با مساحت  89تا 944مترمربع
مساکن با مساحت  949تا  924مترمربع
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی چادر کپر آلونک و زاغه...
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی بر اساس ملکی عرصه اعيان
شاخصهای واحدهای مسکونی معمولی بر اساس رهن استيجاری

منبع:مرکزآمارایرانومطالعاتنگارندگان(وارثیوهمکااران931:931۴،؛حکماتنیااوهمکااران939:938۴،؛موساویو
همکاران.)55:9381،

محدودۀموردمطالعه 
شهر اروميه ،مرکز استان آذربايجان غربی ،در شمال کشور واقع شده است .مساحت اين شهر  94٬208هکتار و جمعيت
آن  731٬550نفر است .اروميه با داشتن موقعيت ممتاز جغرافيايی در  54کيلومتری درياچه اروميه قرار دارد .ارتفاع اروميه
 9335متر از آبهای آزاد است .اروميه در دشت اروميه واقع شده است و ارتفاعاتی چون کوه سير ،کوه قيزقلعه ،کوه
جهودها ،کوه چهل مر شهيدان ،کوه ماه ،کوه علیپنجهسی ،و کوه علی ايمان آن را احاطه کرده است .درواقع ،اروميه بين
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درياچة اروميه و ديوارة کوههای غرب استان واقع شده است .شهر اروميه با توجه به آمار سال  1395پنج منطقه7803 ،
بلوک آماری ،و  137حوزة شهری است .شهر اروميه براساس تقسيمات شهرداری دارای پنج منطقة شهری است؛
بهطوریکه منطقة  9با جمعيتی بالغ بر  970144نفر 22021 ،خانوار ،و  25578واحد مسکونی در قسمت جنوبی شهر،
منطقة  5با جمعيت  547023نفر 14324 ،خانوار ،و  22131واحد مسکونی در بخش شمال شرقی ،منطقه  3با جمعيت
 910723نفر 07935 ،خانوار ،و  05415واحد مسکونی در شمال غربی شهر ،و منطقة  0با جمعيتی بالغ بر  951354نفر،
 05181خانوار ،و  31279واحد مسکونی در بخش مرکزی ،و منطقه  2با جمعيتی بالغ بر  28821نفر 91953 ،خانوار ،و
 98998واحد مسکونی در قسمت غرب شهر واقع شده است .در شکل  9موقعيت شهر اروميه در کشور و استان نشان
داده شده است (سرشماری نفوس و مسکن.)9312 ،

شکل.9موقعیتجغرافیاییمحدودۀموردمطالعه(منبع:نگارندگان)9311،



هاویافتهها 


بحث
در ابتدا ماتريس حوزههای آماری ( )137و شاخصها ( 32شاخص) تشکيل داده شد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از
روش تحليل عاملی ،از تکنيکهای مهم ،برای تحليل دادهها و متغيرها و دستهبندی آنها در گروهها و عاملهای خاص
است .تحليل عاملی ،همانطور که در روششناسی تحقيق نيز بيان شد ،نوعی تکنيک آماری چندمتغيره است که هدف
اصلی آن خالصهکردن دادهها و متغيرهاست .اين روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زيادی از متغيرها میپردازد و
درنهايت آنها در قالب عاملهای محدودی دستهبندی و تبيين میکند (منصورفر .)08 :9319 ،برای اجرای تحليل عاملی
در اين مرحله ماتريس دادههای خام به نرمافزار

SPSS

وارد شد و با استفاده از دستورالعمل

Analysis\ Reduction

محاسبات مورد نياز برای تهية شاخص ترکيبی محاسبه شد .در جدول  5مفاهيم مهمی چون مقدار ويژه و مجموع
مجذورات بارهای عاملی درج شده است .مقدار ويژة هر عامل نسبتی از واريانس کل متغيرهاست که توسط آن عامل
تبيين میشود .مقدار ويژه از طريق مجموع مجذورات بارهای عاملی مربوط به همة متغيرها در آن عامل محاسبهشدنی
است .بنابراين ،مقادير ويژه اهميت اکتشافی عاملها را در ارتباط با متغيرها نشان میدهند و پايينبودن اين مقدار برای 9
عامل به اين معناست که عامل مذکور نقش اندکی در تبيين واريانس متغيرها داشته است و به همين دليل نيز قابل
اغماض است و از تحليل کنار گذاشته میشود .بنابراين ،عواملی که مقادير ويژة  9و باالتر داشته باشند در تحليل نهايی از
آنها استفاده میشود .درصدهای متفاوتی را در خصوص مجموع مجذورات بارهای عاملی به خود اختصاص میدهند.
چنانچه اين درصد پايينتر از 24درصد باشد ،بايستی با حذف متغيرهايی که در خروجی قبل از اشتراک آنها کمتر از

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،3پاییز9311



9298

24درصد بود به باالی24درصد افزايش يابد تا تحليل عاملی قابلاتکا باشد .بر اين اساس ،همانطور که مشاهده میشود،
فقط هشت عامل دارای مقدار ويژة بزرگتر از  9بوده و پذيرفتنیاند که سهم اين هشت عامل درمجموع 79/99درصد
واريانسها را میتواند تبيين کند .اين درصد در تحليل عاملی قابلقبول است و بهواسطة آن میتوان نسبت به
مناسببودن متغيرهای انتخابشده برای تحليل عاملی نيز اطمينان حاصل کرد .از مجموع هشت عامل ،عامل  9با
59/00درصد بيشترين سهم و عامل  8نيز با 3/52درصد کمترين سهم را به خود اختصاص دادهاند .شاخصهای
بهدستآمده به نرمافزار جی آی اس متصل شد .دادههای آماری بهشکل بلوکهای آماری بود که تبديل به حوزه شد؛ از
 7803بلوک آماری به  137حوزه رسيد؛ منطقه  9دارای  931حوزة آماری و منطقه  5با  971حوزة آماری و منطقه  3با
 939حوزة آماری و منطقه  0دارای  931و منطقه  2دارای  22حوزة آماری است.
شاخص موران برای کليهی عاملها مثبت بوده و بيانگر خوشهایبودن الگوها برای کلية عاملها و مجموع کلية
عاملها در محدودة مورد مطالعه است .همانطور که در نمودار  9نشان داده شده است ،درواقع نشان از تجمع فضايی
شاخصهای کيفی مسکن بهصورت خوشهای در حوزههای آماری کالنشهر اروميه و عدم پخش منظم داشته است.
جدول  5نشان میدهد بيشترين شاخص موران مربوط به عامل واحدهای مسکونی اساس متراژهای کوچک تا متوسط
بوده که نشاندهندة باالبودن شمار واحدهای مسکونی با متراژهای کوچک و متوسط در منطقهی  5نسبت به بخشهای
ديگر شهر است و همچنين نشاندهندة نابرابری در توزيع شاخصهای کيفی و خدماتی در بين حوزههای آماری است.
ازعاملها

واریانستبیینشدهتوسطهریک

جدول.5کل
استخراجمجموعضرایبعوامل
تجمعی %
59/009
09/511
01/085
22/599
14/391
10/978
17/821
79/990

واریانس %
59/009

مقادیرویژۀاولیه
مجموع 
7/240
1/104
5/872
5/442
9/787
9/325
9/588
9/931

19.828

8/593
2/758
2/942
3/815
3/189
3/522

واریانس %
59/009
91/858
8/593
2/758
2/942
3/815
3/189
3/522

تجمعی %
59/009
09/511
01/085
22/599
14/391
10/978
17/821
79/990

ردیف
مجموع 
7/240
1/104
5/872
5/442
9/787
9/325
9/588
9/931

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

(منبع:نگارندگان) 
شاخصمورانبرایعاملها

جدول.3
عاملها 

عامل اجتماعی و جمعيتی 
عامل واحدهای مسکونی براساس
متراژهای کوچک تا متوسط 
عامل واحدهای مسکونی کمدوام 
واحدهای مسکونی براساس غير
آپارتمانی 
عامل واحدهای مسکونی بیدوام 
جمعيتی  -اجتماعی 
واحدهای مسکونی بادوام 
عامل وسعت و جمعيت 
مجموع عاملها 
(منبع:نگارندگان) 

شاخصموران 

ضریبموردانتظار 
-4/ 001572

0/00097

0/575751

-4/001572

0/000104

56/550589

0/334827

-4/001572

0/000104

33/055730

0/158522

-4/001572

0/000104

15/722334

0/160560

-4/001572

0/000103

15/961521

0/117003

-4/001572

0/000103

11/675176

0/083633

واریانس 

ارزشz
8/633090

0/086480

-4/001572

0/000103

8/681332

0/105251

-4/001572

0/000100

10/678569

0/124274

-4/001572

0/000103

12/399366

 P_ value
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شاخص موران برای مجموع عاملها هم مثبت بوده است که الگوی نسبتاً معناداری را نشان میدهد .همچنين،
نشاندهندة توزيع نابرابر شاخصهای کيفی مسکن و خدماتی در کل شهر است .از داليل خوشهایبودن عاملها عدم
توزيع مناسب و نابرابر در بين حوزههای آماری است.

بودنعاملها(منبع:نگارندگان)

خوشه 
ای

شکل.5نشان

روش خودهمبستگی فضايی اطالعات مکانی را بهصورت چهار نوع همبستگی فضايی با اهميت نسبی بر روی نقشه
نمايش میدهد .9 :ناحية باال -باال9؛ به اين معنا که واحد با مقادير باال و باالتر از ميانگين با واحدهايی مجاور است که
مقادير آنها نيز باالتر از ميانگين است؛  .5ناحية پايين -پايين5؛ يعنی واحد با مقادير پايين با واحدهايی مجاور است که
مقدارشان پايينتر از ميانگين است؛  .3ناحية پايين -باال3؛ يعنی واحدهای مقادير پايين با واحدهايی با مقادير باالتر از
ميانگين احاطه شدهاند؛  .0ناحية باال -پايين0؛ يعنی واحدهای مقادير باالتر از ميانگين با مقادير پايين احاطه شدهاند .دو حالت
اول بازتابدهندة همبستگی مثبت فضايی است و برعکس دو حالت دوم نشاندهندة همبستگی منفی فضايی است .در
ضمن ،در اين مقاله همة ضرايب موران در نمودارها و نقشهها در سطح معنیداری ( )4/42است .مطابق شکل  ،3شاخص
اجتماعی و جمعيتی جزو عامل اصلی و مؤثر بهشمار میرود .دو عدد از حوزههای آماری که بيشترين مقدار آن در منطقه 9
واقع شده است در ردة باال -باال قرار گرفتهاند و ده عدد از حوزههای آماری که بيشترين مقدار از اين حوزهها در منطقه  5و
 0واقع شدهاند در ردة پايين -پاييناند .شاخص عامل واحدهای مسکونی براساس متراژ کوچک تا متوسط و جزو عامل اصلی
است 930 .عدد از حوزههای آماری که در منطقه  5واقع شدهاند در ردة باال -باال و  11عدد از حوزههای آماری که در منطقه
 9واقع شدهاند در ردة پايين -پايين واقع شدهاند .شاخص واحدهای مسکونی کمدوام هستند و جزو چهار عامل اصلی است.
 74عدد از حوزههای آماری در ردة باال -باال در منطقه  0و  2و  72عدد از حوزههای آماری در حاشيههای مناطق  5و  3در
ردة پايين -پايين توزيع شدهاند .شاخص واحدهای مسکونی غير آپارتمانی جزو عامل اصلی است 19 .عدد از حوزههای
آماری در مناطق  9و  0در ردة باال -باال و  52عدد از حوزههای آماری در منطقهی 9در ردة پايين -پايين واقع شدهاند.
مطابق شکل  ،3شاخص واحدهای مسکونی بیدوام جزو  0عامل فرعی است 21 .عدد از حوزههای آماری در ردة باال -باال
در مناطق  5و  0و  3واقع شدهاند و  03عدد از حوزههای آماری در ردة پايين -پايين در منطقه  5واقع شدهاند .شاخص
واحدهای مسکونی بادوام که جزو  0عامل فرعی بهشمار میرود 33 .عدد از حوزههای آماری در ردة باال -باال واقع شدهاند و
 09عدد از حوزههای آماری در ردة پايين-پايين واقع شدهاند .شاخص عامل وسعت و جمعيت جزو عامل فرعی است99 .

1. High-High
2. Low-Low
3. Low-High
4. High-Low
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عدد از حوزههای آماری در ردة باال -باال در منطقه  3و  55عدد از حوزههای آماری در منطقه  9و  0در ردة پايين -پايين
هستند .شاخص مساکن با متراژ بزرگ جزو  0عامل فرعی است 24 .عدد از حوزههای آماری در منطقه  9و  5و  2در ردة
باال -باال و  33عدد از حوزههای آماری در مناطق  0و  3و  9در ردة پايين -پاييناند.

شکل.3الگویخودهمبستگیفضاییمحلی

شکل.۴الگویخودهمبستگیفضاییمحلی
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شکل.2الگویخودهمبستگیفضاییمحلی

نتايج تحليل خودهمبستگی فضايی عدالت فضايی مجموعه عاملها در سطح شهر در شکل  2نشان داده شده است.
نتايج نشاندهندة بیعدالتی در توزيع خدمات و شاخصهای کيفی مسکن است .عدالت فضايی در ارتباط با شاخصهای
کيفی بهصورت جداگانه نيز تفاوت در ميزان بیعدالتی را نشان میدهد .در شکل  2در حوزههای آماری که مجموعه
عاملها (پايين -پايين و باال -باال) رنگ غالب را دارند نشاندهندة الگوی فضايی نابرابریهاست؛ بهطوری که مشخص
میکند بخشی از شهر کامالً متفاوت با بخش ديگر است .شاخص برای کلية عاملها جزو عامل اصلی و مؤثر بهشمار
میرود 09 .عدد از حوزههای آماری که بيشترين مقدار آنها در منطقة  0و  5واقع شده است در ردة باال -باال قرار
گرفتهاند و  54عدد از حوزههای آماری که بيشترين مقدار آنها در منطقة  9و  3واقع شده است در رده پايين_پايين قرار
دادهها نشان داد الگوی پراکنش نابرابری فضايی
افتههای حاصل از تجزيه و تحليل 
گرفتهاند .براساس شکل شماره  ،2ي 
در کالنشهر اروميه از مدل خوشهای تبعيت میکند.که با توجه به راهنمای شکل  2وتجزيه و تحليلهای صورت گرفته
2/98درصد در ردة باال -باال که بيشترين مقدار مربوط به منطقة  5و  0است و 7/41درصد در ردة پايين -پايين و
5/32درصد در ردة پايين -باال و 4/78درصد در ردة باال -پايين قرار گرفتهاند .بهطور کلی98/59 ،درصد از حوزهها جزو
حوزههای خيلی محروم98/98 ،درصد محروم53/53 ،درصد متوسط13/18 ،درصد برخوردار ،و9/57درصد کامالً برخوردارند.
مناطق  3و  5 ،9نياز به توجه بيشتری دارند تا نابرابریها تا حدی کاهش يابد .نتايج اين پژوهش نشان داد خوشههای
محروم در مناطق  3و  5خوشههای برخوردار در مناطق  9و  0وجود دارند.

نتیجهگیری 

شاخصهای مسکن ابزار مناسبی برای سنجش معيارها و ضوابط سياستهای مسکن است .به کمک اين شاخصها
میتوان تصوير درست و قابلفهمی از شرايط مسکن بهدست آورد و پيشرفتها و کم و کاستیها را در تحقق اهداف
بخش مسکن مشخص کرد (صارمی و ابراهيمپور .)949 :9319 ،برنامهريزی فضايی همواره با عدالت فضايی رابطة
تنگاتنگی دارد (بهروان)90 :9382 ،؛ آنچه مورد تأکيد عدالت فضايی است پرهيز از نابرابریهای شديد و جلوگيری از
ايجاد شکاف در شهر است نه دستيابی به برابری کامل .در زمينة نابرابریهای فضايی در بسياری از کشورهای در حال
توسعه از جمله شهرهای مختلف ايران مطالعاتی انجام گرفته است (رحمتی .)994 :9313 ،فضاهای نابرابر شهری موجب
میشوند تا فرصتهای نابرابر در اختيار ساکنان نواحی مختلف قرار گيرد و اين به توزيع نابرابر خدمات رفاهی ،شکلگيری
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و رشد نواحی فرسوده و فقيرنشين ،و افت محروميت نواحی شهری بهعنوان عمدهترين پيامدهای نابرابری در نواحی
شهری منتهی میشود .چنين فرايندی در يک چرخة بازخوردی تضادهای فضايی را تشديد میکند و به تعمق
نابرابریهای فضايی موجود منجر میشود که خود زمينهساز جدايیگزينیهای مسکونی و عميقشدن شکاف موجود بين
سطح توسعهيافتگی نواحی شهری خواهد شد .در چنين حالتی شهر نيازمند مديريت سيستمی برای تأمين و توزيع امکانات
و خدمات شهری و شاخصهای کمی و کيفی مسکن و لزوم پراکنش درست امکانات و اجرای عدالت و برابری فضايی
است .در اين ميان نمیتوان از برابری کامل سخن گفت ،زيرا آنچه مورد تأکيد عدالت فضايی است پرهيز از نابرابریهای
شديد و جلوگيری از ايجاد شکاف در شهر است نه حصول برابری کامل ،زيرا چنين امری نه ممکن است نه قابليت
اجرايی دارد ،بلکه میتوان فضاها و مناطق نابرابر را شناسايی کرد و با توزيع عادالنهی امکانات ،خدمات رفاهی ،و
شاخصهای کمی و کيفی مسکن و فرصتها از ايجاد فاصله و شکاف در شهر جلوگيری کرد .وجود نابرابری در استاندارد
زيستی در بين ساکنان يک شهر پديدة جديدی در هيچ يک از شهرهای جهان نيست ،اما در کشورهای کمتر توسعهيافته
مانند ايران بهدليل فاحشتربودن تفاوتهای اجتماعی -اقتصادی تفاوت فضايی شهرها تشديد شده و بدين ترتيب ضعف
و ناکارآمدی مديريت و برنامهريزی شهری در امر خدماترسانی مطلوب شهری همچنين زمينة بروز بیعدالتی در
دسترسی به خدمات مختلف شهری را بهوجود آورده است .شهر اروميه در سالهای اخير رشد شتابان و لجامگسيختهای
داشته و بهعلت رشد طبيعی جمعيت ،مهاجرتپذيری ،گسترش خدمات ،عنوان مرکز استان ،تغييرات اجتماعی و اقتصادی
و  ...تحوالت جمعيتی و کالبدی زيادی به خود ديده است .با اين افزايش سريع جمعيت شهر اروميه شاهد فضاهای نابرابر
شهر بود .بنابراين ،آگاهی از اين ميزان نابرابری برای ايجاد تعادل و بهمنظور شکلدادن فضای مناسب و همگون و
همچنين در جهت برنامهريزی صحيح و عدالتمحور مبتنی بر توسعة پايدار ضروری بهنظر میرسد .يافتههای حاصل از
تجزيه و تحليل دادهها نشان داد الگوی پراکنش نابرابری فضايی در کالنشهر اروميه از مدل خوشهای تبعيت میکند .در
اين بررسی خوشههای محروم در مناطق  3و  5خوشههای برخوردار در مناطق  9و  0وجود دارند؛ که اين وضعيت حاکی
از وجود فاصلة طبقاتی و دوگانگی در فضای شهری و تفاوت در برخورداری از شاخصهای مورد بررسی در سال 9312
است .در تحقيقات بیشماری به بررسی سنجش عدالت فضايی شاخصهای مسکن پرداخته شده است؛ بهعنوان نمونه،
نتايج تحقيقی دربارة بررسی شاخصهای مسکن در استان سيستان و بلوچستان نشان میهد شاخصهای کيفی مسکن
بسيار نامناسب و نامطلوب است .اين وضع در مطالعة شاخصهای کمی مسکن نيز به نوعی ديگر مطرح است .مجموع
شرايط حاکی از روند غيراصولی و بیبرنامه در بخش مسکن و تأمين آن است .با تحليل شاخصهای کمی و کيفی
تأثيرگذار در برنامهريزی مسکن استانهای کشور ،از روش تحليل عاملی بهمنظور سطوح برخورداری استانهای کشور از
روش ويکور استفاده شده است .براساس اين سطحبندی ،استانهای اصفهان ،گلستان ،تهران ،و آذربايجان شرقی در
رتبههای اول تا چهارم و در سطح بسيار برخوردار جای گرفتهاند .وينستون و پارجیـ در مقالهای با نام «مطالعه مسکن
پايدار شهری شاخصهای بينالمللی توسعة پايدار و مسکن»ـ مسکن را از جنبههای اساسی کيفيت زندگی و توسعة پايدار
دانستهاند؛ به جهت اينکه مسکن از پناسيلهای بسيار زيادی برای دستيابی به توسعة پايدار برخوردار است ،جنبههای
مختلف مسکن (اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی ،بهويژه اجتماعی) بايد از توجه بيشتری در سنجش توسعة پايدار برخوردار
باشد .هدف از اين مقاله سنجش عدالت فضايی در شاخصهای مسکن در بين حوزههای شهری بود که به بررسی
نابرابریهای فضايی بين  137حوزة آماری پرداخته شد .هدف اصلی شناسايی حوزههای تمرکز و تفرق شاخصهای کمی
و کيفی و اجتماعی مسکن با مدل خودهمبستگی فضايی بود .نگارندگان در اين تحقيق به دنبال سنجش عدالت فضايی
توزيع عاملهای کمی و کيفی و اجتماعی مسکن در هشت فاکتور تشکيليافته بودند .بديهی است توجه به مقولة عدالت
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فضايی در برخورداری مطلوب و دسترسی مناسب به شاخصهای مطلوب مسکن ،که بايد متناسب با فاکتورهای مختلفی
چون جمعيت باشد ،میتواند راهگشای برنامهريزان جهت تقويت محالت محرومتر ،کاهش نابرابریها ،رضايت شهروندان
از محيط زندگی ،و درنهايت موجب ثبات سياسی و اقتدار ملی شود .مطابق با يافتههايی که در تحقيقات قبلی دربارة
بررسی شاخصهای مسکن انجام گرفته ،فقط به شاخصهای کمی يا کيفی مسکن اکتفا شده است .نگارندگانر اين
تحقيق انواع شاخصهای اجتماعی و جمعيتی را دخالت دادند و از دادههای آماری نفوس و مسکن استفاده کردند و دادهها
مربوط به حوزههای آماری است که تکتک مناطق را بهصورت دقيقتر بررسی میکند و نشان میدهد اين نابرابری
فضايی در حوزههای آماری بهصورت خوشهای است و برای پاسخگويی به سؤاالت مقاله از يافتهها و نقشههای
استخراجشده از تحليل خودهمبستگی فضايی (آمارة موران) استفاده کرد؛ به لحاظ شاخصهای کمی و کيفی مسکن و
اجتماعی -جمعيتی کالنشهر اروميه دارای نابرابری فضايی است؛ بهطوریکه همبستگی بااليی بين مطلوبيت و
نامطلوببودن شاخصها وجود دارد که مناطق محروم از نظر شاخصهای مورد بررسی در حوزههای مناطق  5و 3
گسترش يافتهاند .اين در حالی است که حوزههای مرفه در حوزههای مناطق  9و  0متمرکز و خوشهبندی شدهاند.
بنابراين ،مشاهده میشود خوشههای برخوردار در جوار هم و خوشههای محروم نيز کنار هم قرار دارند که نمیتواند
وضعيت مطلوبی برای شهر باشد .بهمنظور محاسبة ضريب موران از تکتک چهار عامل اصلی و مؤثر و چهار عامل غير
مؤثر استفاده شد .نتايج حاصل از کاربرد شاخص موران در ارتباط با الگوی پراکندهرويی در کالنشهر اروميه نشان داده
شد .شاخص موران برای کليم عاملها مثبت بود و بيانگر خوشهایبودن الگوها برای کلية عاملها و مجموع عاملها در
محدودة مورد مطالعه بود .درواقع ،نشان از تجمع فضايی شاخصهای کيفی مسکن بهصورت خوشهای در حوزههای
آماری کالنشهر اروميه و عدم پخش منظم داشت .برای نشاندادن نحوة پراکنش شاخصها در بلوکهای شهری از
خودهمبستگی فضايی يا آمارة موران استفاده شد؛ که در نوع خروجی عددی و گرافيکی نوع الگوی توزيع را به ما نشان
میدهد .مطابق با بحثها و تجزيه و تحليلهای انجامگرفته ،پيشنهادهايی در زمينة برنامهريزی مسکن در شهر اروميه
ارائه میشود :
در ساخت و سازهای شهری جديد به اصول و استانداردهای مسکن توجه اساسی شود؛
تهية برنامة جامع مسکن بر کالنشهر اروميه؛
بهرهمندی از آرای شهروندان در جهت بهبود شاخصهای مسکن؛
تبليغات گسترده در رسانهها ،سياستها ،و  ...جهت تشويق ساکنان بافتهای فرسوده به نوسازی و بهسازی منازل
مسکونی؛
توجه به اقشار کمدرآمد و آسيبپذير در برنامهريزیهای آتی مسکن در جهت بهبود کميت و کيفيت مسکن شهر اروميه؛
توزيع متوازن خدمات و زيرساختها و پهنههای مسکونی در گسترة شهر برای رسيدن به تراکم مناسب در حوزههای شهر؛
استفاده از سامانة اطالعات جغرافيايی در جهت آگاهی از ميزان کيفيت و کمبودها و نيازهای مسکن در حوزهها و
مناطق شهری اروميه؛
بهبود و بازسازی مساکن در حاشيههای مناطق 5؛
توزيع بهينة امکانات ساخت و ساز در مناطق  5و بهخصوص در شهرک گلمان خانه؛
فراهمکردن تسهيالت الزم بهخصوص وامهای بدون بهره برای مناطق  5و ( 3علیآباد و حسينآباد)؛
معاوضة خانههايی با متراژهای کوچک و قديمی با خانههايی با امکانات و کيفيت خوب در مناطق  0و .5
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شهری ،مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،صص .www.civilica.com .58-9
 .7پورفتحی فرد ،جواد و عاشری ،امام علی ،9381 ،تحليل نابرابری فضايی سکونتگاههـای روسـتايی شهرسـتان اهـر ،فصـلنامـةه علمـی-
پژوهشی فضای جغرافيايی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر ،س ،94ش  ،35صص .991-12
 .8پورمحمدی ،محمدرضا ،9313 ،برنامهريزی مسکن ،چ  ،95ويراستة ابراهيم مقيمی ،فرهنگ (قم) ،تهران :سمت.
 .1جمعهپور ،محمود ،9382 ،مقدمهای بر برنامهريزی توسعة روستايی :ديدگاهها و روشها ،تهران :سمت.
 .94حاتمینژاد ،حسين ،9384 ،شهر و عدالت اجتماعی ناهمگونیهای فضايی در محالت شهر مشهد ،رسالة دکتـری ،جغرافيـا و برنامـهريـزی
شهری ،دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
 .99حاتمینژاد ،حسين؛ صمديان بهنميری ،معصومه و مهدی ،علی ،9319 ،بررسی و تحليل عـدالت فضـايی برخـوردار از خـدمات بهداشـتی-

درمانی با استفاده از مدلهای  Topsis,Morris,Taxonomyمطالعة موردی :شهرستانهای استان مازندران ،مجلة آمايش جغرافيـايی
فضا ،فصلنامة علمی -پژوهشی دانشگاه گلستان ،س  ،5شمارة پيايی  ،2صص .17-72
 .95حسينی کهنوج ،سيدرضا؛ حسينی شهپريان ،نبیاهلل و نعمتی ،مرتضی ،9310 ،تحليلی بر ساختار فضايی شاخصهای توسـعه بـا تأکيـد بـر
نابرابری منطقهای ،نشريه نگرشهای نو در جغرافيای انسانی ،دوره  ،7ش  ،5صص .981-912
 .93حکمتنيا ،حسن و انصاری ،ژينوس ،9314 ،برنامهريزی مسکن شهر ميبد با رويکرد توسعة پايدار ،مجلهی پژوهشهای جغرافيای انسـانی،
دوره  ،00ش ،71صص.547_919
 .90حکمتنيا ،حسن و موسوی ،ميرنجف ،9382 ،کاربرد مدل در جغرافيا با تأکيد بر برنامهريزی شهری ،انتشارات علم نوين.
 .92حکمتنيا ،حسن؛ موسوی ،ميرنجف و زرفشان ،عطااهلل ،9380 ،بررسی و تحليـل شـاخصهـای کمـی و کيفـی مسـکن در شـهر تفـت و
برنامهريزی آتی آن ،مجلة جغرافيا و توسعة ناحيهای ،ش  ،2صص .905-952
 .91حکيمی ،هادی؛ زادولی ،فاطمه و زادولی خواجه ،شاهرخ ،9312 ،بررسی رابطه بين کيفيت مسکن و سرماية روانشناختی در سکونتگاههای
غيررسمی مطالعة موردی محلة يوسفآباد تبريز ،نشرية پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری ،دورة  ،0ش  ،9صص .930-997
 .97داداشپور ،هاشم و الوندیپور ،نينا ،9312 ،عدالت فضايی در مقياس شهری ايران ،نشرية هنرهای زيبا ،دورة  ،59ش ،3صص .84-17
 .98دفتر اقتصاد مسکن ،9372 ،بولتن خبری ويژهنامة سمينار سياستهای توسعة مسکن در ايران ،وزارت مسکن و شهرسازی.

هایکمیوکیفیمسکندرحوزههای...


سنجشعدالتفضاییشاخص

9252

 .91ذاکريان ،مليحه؛ موسوی ،ميرنجف و باقری کشکولی ،علی ،9315 ،مسائل زيستمحيطـی و توسـعة پايـدار شهرسـتانهـای اسـتان يـزد،
فصلنامة جغرافيا ،س  ،99ش .392-515 :31
 .54رحمتی ،خسرو ،9313 ،تحليل نابرابریهای فضايی بر پاية شاخصهای اجتماعی در شهرهای ميانـهانـدام شهرسـتان ميانـدوآب ،دانشـگاه
تبريز ،دانشکدة جغرافيا و برنامهريزی شهری.

 .59رسولی ،م ،9372 ،.ارزيابی سياستهای توسعة مسکن در رابطه با الگوی مسکن براساس معيارهای شهرسازی ،مجموعه مقـاالت سـومين
سمينار سياستهای مسکن در ايران ،ج  ،9وزارت مسکن و شهرسازی ،سازمان ملی زمين و مسکن بهمنماه  ،9372دانشگاه تهران.
 .55رضايی راد ،هادی و رفيعيان ،مجتبی ،9319 ،سنجش کيفيت مسکن در شهر سبزوار ،بـا اسـتفاده از روش تحليـل عـاملی ،در فصـلنامـة
دانشگاه هنر ،فصلنامة معماری و شهرسازی ،ش  ،8صص .941-12
 .53رهنما ،محمدرحيم و ذبيحی ،جواد ،9314 ،تحليل توزيع تسهيالت عمومی شهری در راستای عدالت فضايی با مدل يکپارچه دسترسی در
مشهد ،مجلة جغرافيا و توسعه ،ش  ،53صص .51-2

 .50زنگنه ،مهدی ،9310 ،تحليل فضايی وضعيت مسکن در کالنشهر مشهد با تأکيـد بـر شـاخصهـای توسـعة پايـدار شـهری ،مطالعـات و
پژوهشهای شهری و منطقهای ،س  ،7ش  ،57صص .920-937
 .52زياری ،کرامتاهلل و قاسمی قاسموند ،عزتاهلل ،9312 ،ارزيابی شاخصهای کمی و کيفی مسکن با رويکرد توسعة پايدار (مطالعـة مـوردی:
شهر سامان) ،پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری ،دورة  ،0ش ،5صص .559-917
 .51زياری ،کرامتاهلل ،9319 ،اصول و روشهای برنامهريزی منطقهای ،چ  ،99تهران :مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
 .57ستارزاده ،داوود ،9388 ،شاخصهای مسکن در استان سيستان و بلوچستان ،فصلنامة جغرافيايی چشمانداز زاگرس ،دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد بروجرد ،س  ،9ش  ،9صص .944-82
 .58سجادی ،ژيال؛ کانونی ،رضا؛ خاوريان گرمسير ،اميررضا و فيروزی ،ابراهيم ،9312 ،سنجش توسعهيافتگی شهرستانهای اسـتان اردبيـل در
برخورداری از شاخصهای کيفيت مسکن ،نشريهی برنامهريزی منطقهای ،دورة  ،1ش  ،53صص.00_39
 .51سرشماری نفوس و مسکن.9312 ،
 .34شريفیمنش ،مهرناز؛ حريرچيان ،مينو؛ جامعی ،ياشار و اسماعيلی ،مارال ،9310 ،ارزيابی شاخصهـای پايـداری مسـکن در بافـت فرسـودة
شهری ،نمونة موردی :محلة هفتچناران تهران ،سومين کنگرة بينالمللی عمران معماری و توسعة شهری.
 .39شکويی ،حسين ،9314 ،فلسفههای محيطی و مکتبهای جغرافيايی ،انديشة نو در فلسفة جغرافيا ،ج  ،5چ  ،7تهران :انتشارات گيتاشناسی.
 .35شيعه ،اسماعيل ،9314 ،با شهر و منطقه در ايران ،چ  ،51تهران :انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران.
 .33صارمی ،حميدرضا و ابراهيمپور ،مريم ،9319 ،بررسی شاخصهای مسکن ايران و جهان مطالعة موردی ايران ،انگلـيس ،و فرانسـه ،مجلـة
هويت شهر ،س  ،1ش  ،94صص .945-19
 .30صرافی ،مظفر ،9372 ،توسعة پايدار و مسئوليت برنامهريزان شهری ،معماری و شهرسـازی ،تهـران :انتشـارات دانشـکدة هنرهـای زيبـای
دانشگاه تهران.
 .32عزيزی ،محمدمهدی ،9383 ،جايگاه شاخصهای مسکن در فرايند برنامهريزی مسکن ،نشرية علمی -پژوهشی هنرهای زيبـا تهـران ،ش
 ،97صص .05-39
 .31قادرمرزی ،جميل ،9313 ،بررسی وضعيت شاخصهای کمی و کيفی مسکن با رويکرد توسعة پايـدار نمونـه مـورد يـک :شـهر دهگـالن،
پاياننامة کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامهريزی شهری ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،دانشکدة جغرافيا و برنامهريزی محيطی ،زاهدان.
 .37مخبر ،عباس ،9313 ،ابعاد اجتماعی مسکن ،با ويرايش محمدحسين همايونفر ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ،مرکز مـدارک اقتصـادی-
اجتماعی و انتشارات ،سمينار بين منطقهای جنبههای اجتماعی مسکن.
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 «بررسی نقش شاخصهای اجتماعی مسکن در سطح استانهای کشور با استفاده از روش شاخص،9388 ،  حجت، سعيد و؛ شيخی، ملکی.38
.947-_80  صص،» فصلنامةه مسکن و محيط روستايی،ترکيبی توسعهتوسعة انسانی
 س، مسکن و محيط روسـتايی،» «بررسی وضعيت شاخصهای اجتماعی مسکن در مناطق روستايی شهرستان اهواز،9314 ، سعيد، ملکی.31
.01-_35: ) صص،51( ش دوره،951شماره
، تهـران، انتشـارات پ چهـارم: تهـران،0  نوبت چا،» «روشهای پيشرفتةه آماری همراه با برنامههای کامپيوتری،9319 ، کريم، منصور فر.04
.دانشگاه تهران
 تحليلی بر شاخصهای کمی و کيفی مسکن در سکونتگاههای غير،9381  شمس اله،کاظمیزاد، پريسا، نظری والشانی، ميرنجف، موسوی.09
.80_13 صص،99  ش، فصلنامة جغرافيايی آمايش محيط، محلة شهرک قائم شهر قم:رسمی مطالعه موردی
 «تحليل شاخصهای کمی و کيفی تأثير گذار در برنامـه ريـزی،)9310 تابستان،(  محمود؛، مليحه و؛ محمود زاده، حميدرضا؛ ايزدی، وارثی.05
.920-933.920_933  صص،37  پانزدهم شماره،92  سال،» نشريةه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيايی،مسکن استانهای کشور
 سنجش سطح توسعهيـافتگی منـاطق شـهری اصـفهان در بخـش،9315 ، محمود، وحيد و مسعود، صادق؛ هاشمی امری، هادیزاده زرگر.03
.944-82  صص،97  ش،2  س، مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای،مسکن
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