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ABSTRACT 
 

Objective: Housing poverty has economic, physical and social dimensions, each of which has 
different indices, which are higher in areas where low-income and vulnerable groups are 
rather than affluent Inappropriate ones. 
Methods: The purpose of this study is to analyze the poverty of the housing from social 
angle. The present study is a descriptive - analytic method in terms of purpose. The purpose 
of the present study is investigative, and its method is descriptive-analytical. Data collection 
were done in form of an evidence- survey, using documentary-library sources and reviewing 
the litreture review, it done to formulate theoretical foundations and collect research 
indicators. T-test, shannon entropy and vikor model were used to analyze the datas. 
Results: The results of t-test showed that the average of social housing indices in 
neighborhoods of district 17 is higher than the average of these indices in Tehran, so there is a 
social housing poverty in this area. The results of Shannon entropy showed that the index of 
housing shortage with weight (0.134), individual in room with weight (0.102), households in 
residential units (0.095) were the most important and influential among housing social 
indices, respectively. The index of the growth ratio of households to residential units with a 
weight of (0.058) and household index in room with weight (0.076), respectively, have the 
least impact on social housing poverty. According to the results of the vikor model, the 
Zomzam, Zahtabi and Abuzar East districts have respectively highest social housing poverty 
in the neighborhoods of the 17th region. 
Conclusion: Therefore, according to the findings of the research, it can be concluded that the 
indicators of housing shortage, nursing homes and households in residential units have the 
greatest impact on social poverty as well as indicators of the ratio of household growth to 
residential units, households in the room with the least impact on poverty social housing  
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شهر تهران) 17 ةعد اجتماعي (مطالعة موردي: محالت منطقتحليل فقر مسكن شهري از ب  

  

  cرحمتيصفر قائد،  cدعلي علويسي، 1و aصادق نجاتي

 
a رانيا تهران، ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس تهران،دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه.  
b
  .ري، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايرانريزي شهاستاديار جغرافيا و برنامه 
c ريزي شهري، دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران، ايراناستاديار جغرافيا و برنامه.  

    چكيده

 يهااخصش يدارا ابعاد نياز ا كياست، كه هر  يو اجتماع يكالبد ،يابعاد اقتصاد يفقر مسكن دارا :تبيين موضوع
 بت به مناطقهستند نس ساكن ريپذ بيمد و اقشار آسآكم در يهاكه گروه يها در مناطقشاخص نيا وضعيت، هستند يمتفاوت

  .است نامناسب نيمرفه نش

ش آن و رو يداز نوع كاربر به لحاظ هدف است. پژوهش حاضر يماعفقر مسكن از بعد اجت ليهدف پژوهش تحل :روش
استفاده از  با ت كه پيمايشي صورت گرفته است، بدين صور -گردآوري اطالعات به صورت اسنادياست.  يليتحل - يفيتوص

 اقدامژوهش پ يهاخصشا مرور پيشينه تحقيق، نسبت به تدوين مباني نظري و جمع آوريو  يكتابخانه ا - يمنابع اسناد
  .استفاده شد كوريشانون و مدل و ي، روش آنتروپ tاز آزمون ها داده ليتحل شد. براي

شاخص ها در  نيا نيگانياز م 17مسكن در محالت منطقه ياجتماع يشاخص ها نيانگينشان داد م tون آزم جينتا :هايافته
، ان دادنش ونشان يپآنترو بدست آمده از جيمسكن وجود دارد. نتا يمنطقه فقر اجتماع نيلذا در ا ،شهر تهران باالتر است

در  بي) به ترت0,095( زنوبا  يخانوار در واحد مسكون ،)0,102نفر در اتاق با وزن ( ،)0,134شاخص كمبود مسكن با  وزن (
احد وخانوار به  ت رشدشاخص نسب .مسكن دارند يرا در فقر اجتماع ريو تاث تياهم نيشتريمسكن ب ياجتماع يشاخص ها نيب

 ير اجتماعرا در فق ريثو تا تياهم نيكمتر بي) به ترت0,076(وزن ) و  شاخص خانوار در اتاق با 0,058با وزن ( يمسكون
 يماعفقر اجت زانيم نيشتريبداراي  بيبه ترتو ابوذر شرقي  ينشان داد محالت زمزم ، زهتاب كوريمدل و  جينتا مسكن دارند.
  .هستند 17محالت منطقه  نيمسكن در ب

احد ور در خانوا ودراتاق  هاي كمبود مسكن، نفرلذا با توجه به يافته هاي تحقيق مي توان استنباط كرد كه شاخص :نتايج
اق تخانوار در ا سكوني،مسكوني داراي بيشترين تاثير در فقر اجتماعي و همچنين شاخص هاي نسبت رشد خانوار به واحد م

  داراي كم ترين تاثير در فقر اجتماعي مسكن مي باشند.
  

  شهر تهران. 17 ةعد اجتماعي،  منطقمسكن شهري، ب فقر، فقر :هاكليدواژه
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  مقدمه

ر تاريخي چه در گذ مسالة فقر يكي از مشكالت ديرينة جوامع بشري است و كليه جوامع بشري،  چه در حال حاضر و
      اسـت  فرهنگـي  اقتصادي و اجتماعي، ايپديده فقر، ).8: 1392اطمه، ايراني، اند (بني فدر ابعاد مختلف آن را تجربه نموده

ـ  نتيجـه  حقيقـت،  در و شـود مـي  ناشـي  آن تـأمين  در ناتواني يا انساني نياز هايحداقل نبود از كه                 و اجتمـاعي  ابرابرين
           و بـارز  تضـادهاي  يدارا را شـهر  مختلـف  نواحي فضايي ساختار و كندمي زماني بروزمشكل عنوان به كه بوده اقتصادي
             بـه  و شـده  شـهر  طحسـ  در امكانـات  فضـايي  توزيع در نابرابري گيريشكل باعث اين تضادها نتيجتاً نمايد؛مي آشكاري
            نـواحي  سـاكنان  ختيـار ا در نـابرابر  هايفرصت تا شوندمي موجب نيز شهري نابرابر فضاهاي انجامد.مي فضايي نابرابري

                 نـواحي  در حروميـت م و فقيرنشـين  و فرسوده نواحي گيريشكل رفاهي، خدمات نابرابر توزيع به اين و مختلف قرارگيرد
  ).  44: 1395شود (روستايي و همكاران، مي منتهي شهري

درصد  52به  1990در سال  درصد 43از  شهرنشيني ميزان ، وهستندنشين جهان شهر تياكثر جمعاز آنجا كه امروزه 
، 2008، 2007 سـازمان ملـل،  ( ابدي شيدرصد افزا 67به  2050تا سال  شودپيش بيني ميو  افتهي شيافزا 2011در سال 

ارائه  يبرا يمحل يهادولت تياز ظرف شيدر حال توسعه، به طور معمول ب يدر كشورهابويژه  يشهر عيرشد سر ).2011
 ,Duque et al(ها شـده  در داخـل شـهر   يو نـابرابر  يفقـر شـهر   بوده و باعث افـزايش  رساختيو زامكانات  ،خدمات

               عـدم  ،يو درآمـد  يشـغل  يهـا محـدود بـه فرصـت    يدسترسـ  جملـه  از ياريبس يهاتيافراد را با محدود و )2015:11
و  ياجتمـاع  نياز خـدمات تـأم   يمنـد دم بهـره و خشـن و عـ   ناسـالم ي هايطاز مسكن و خدمات مناسب، مح يمندبهره

). از ايـن رو رونـد افـزايش    20: 1395(موحـد و همكـاران،    اسـت كـرده مواجـه  ي و آموزش يبهداشت يتيحما يسازوكارها
حال توسعه باعث شده بيشترِ مهاجران قادر به سكني در گستره مناسـب شـهري    شهرنشيني و مهاجرتها در كشورهاي در

فقر،  مكانهايي را متناسب با درآمد خود انتخاب كنند، كه داراي استانداردهاي پاييني از لحـاظ كيفيـت    نباشند و به واسطه
هاي متفاوت در شهرها شكل گرفته و در گذر زمان بسط هاي فقر در قالب و گونهزندگي هستند. در پي چنين روندي پهنه

  ).  156: 1390يافته است (بمانيان و همكاران،
صحبت از فقر شهري به ميـان   و هر گاه است هرهاي جهان امروز، يكي از نمودهاي بارز فقر شهريفقر مسكن در ش

ويژگي بارز از فقدان مسكن استاندارد كه شود آلونكهاي فقيران به ذهن متبادر مي 1،مي آيد ناخودآگاه محالت زاغه نشين
را  جهاناز جمعيت نفر  ارديليم كيود غه نشين حدمحالت زا ).73: 1388(انامرادنژاد، شود محسوب مي اين گونه محالت
). مساكن موجود در زاغه ها غالبا از مصالح كم دوام ساخته شده و Abunyewaha, 2018: 238اند (در خود جاي داده

  باشد كه اين نشان دهنده فقر مسكن در سطح جهان، بويژه در كشورهاي درحال توسعه است.فاقد استانداردهاي الزم مي
ـ ن عمـدتاً  مسكن در ايران در مناطق شهري و روستايي معناي مختلفي دارد. در منـاطق شـهري، فقـر مسـك     فقر ه ب

 ووامـي سـازه   دبـي  صورت اسكان غيررسمي جلوه نموده و در حال گسترش است و در مناطق روستايي عمـدتا ناشـي از  
  ).  1: 1384مصالح ساختماني و نيز تعداد اتاق است (اطهاري، 

)، ميـزان  5: 1384(اطهاري،  است يتراكم خانوار در واحد مسكوني فقر مسكن در ايران، هاشاخص نيترجياز را يكي
است كه نشان دهنده وجود فقر مسكن در مناطق شهري ايران است. در شهر تهران  1,04شاخص در مناطق شهري  نيا

. دارد وجـود  شـهر  شـمال و جنـوب   قمنـاط  ميان ايمالحظه قابل تفاوتهاي اجتماعي مسكن از لحاظ وضعيت شاخص
 متراژ عليرغم مسكوني، واحدهاي از توجهي قابل تعداد در و بوده خانوار باالي تراكم داراي مركز تهران، و جنوب مناطق

 40بـاالي   تهران شمالي مناطق در كه مسكوني فضاي سرانه ديگر سوي از .كنندمي زندگي خانوار يك از پايين، بيش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Slum Neighborhoods 
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 جمعيـت  تراكم باالي مسئله اين. است شده برآورد مترمربع 20 از كمتر تهران مركز و جنوب مناطق در است، متر مربع

مسائل اجتماعي در اين شهر شـده اسـت    از بسياري ساززمينه البته كه دهدمي نشان را تهران شهر فقيرنشين مناطق در
  ). 1392 مركز مطالعات برنامه ريزي شهر تهران،(

جمله نزديكي بـه   از خاصي،هاي ويژگياز يك طرف با وجود جنوبي شهر تهران،  يكي از مناطقبه عنوان  17منطقه 
 احبانروستايي و صـ  جغرافيايي مورد توجه مهاجرين هايها و ويژگيموقعيت مناسب از نظر سهولت دسترسي مركز شهر،

تـراكم   ئلي همچـون مشـكالتي و مسـا   ده است. و از طرف ديگر بـا و جمعيت زيادي را در خود جاي دا هصنايع قرار گرفت
يژه فقـر  فقـر مسـكن بـو    كند كه اين عوامل باعث افـزايش ها و... دست و پنجه نرم ميكيفيت نازل ابنيه جمعيتي باال و 

هـاي  صي دقيق شاخاست، بر اين اساس پژوهش حاضر در نظر دارد با تحليل و بررساجتماعي مسكن در اين منطقه شده
ي مسكن در سطح شهر تهران، ابتدا  به تحليل و سنجش ميزان فقر اجتماع 17 ةمحالت منطقاجتماعي مسكن در سطح 

سـكن در  ايش فقـر م گيري و افـز منطقه بپردازد، سپس ميزان تاثير و اهميت هر يك از شاخص ها (اجتماعي) را در شكل
يـن  امسـكن را در   فقـر اجتمـاعي  را مورد سنجش قرار دهد و در انتها محالتي كه بيشترين و كمترين ميـزان   17منطقه 

  منطقه دارند، شناسايي كند.
  

  پيشينة نظري

 از نرخ عبارت است عوامل اين از بعضي باشد. دشوار شهرها در مسكن به دسترسي تا اندشده سبب متعددي عوامل

 وام محدود مينتأ ساختماني، مصالح باالي هايهزينه زمين، بازار بر نظارت افزايش و تجاري شدن رشد جمعيت، باالي

 اسـتانداردهاي انعطـاف   و ضـوابط  و مسـكن  و زمـين  احتكار و بازي دالل نقش افزايش ،خانوارها ديقدرت خركاهش  و

هـاي انجـام   است. براسـاس پـژوهش   شده مناسب مسكن از جامعه پايين هاي دهك دورماندن سبب عوامل ناپذير، اين
 شـديدتر  سـوم  جهـان  كشورهاي در مسئله اين شوند.مي ورترد مسكن به دسترسي از درآمدي هايدهك هرساله شده،

 بـه  شـود، ساخته  فيضع يهامسكن با سازهگيرد كه، فقر مسكن زماني شكل مي). 212: 1395است (زياري و همكاران، 
 سـتم يماننـد آب، بـرق و س   ي،فاقـد خـدمات و امكانـات اساسـ     ، زير استاندارد ونامناسب هايساختمان و چادر مثال عنوان

 بشـر  اسكان اجالس دومين گزارش در). Ha, 2004: 141د (باشو همچنين داراي تراكم بيش از حد جمعيت  فاضالب

 سـالمت  و امنيت، ايمني از برخوردار پناهي سر فاقد كه شد تعريف افراد وخانوارهايي براي مسكن ، فقر1996 استامبول

). 123: 1389(پاليزبـان و همكـاران،    زباله باشـند  تخليه و فاضالب و بهداشت تاسيسات كشي، لوله آب مانند زير ساختها
 آمدن پايين مسكن موجب يكي از مفاهيم مهم در بعد اجتماعي، فقر مي باشد كه در بخش مسكن مورد توجه است. فقر

 لهت. شودمي فضايي تله يك به تبديل نامناسب واقع مسكن در شود.مي هامهارت ارتقاي و تحصيل براي فردي قابليت

 مكـان جغرافيـايي   بيرونـي  كيفيـت  از مـراد  ،شودمي ايجاد بيروني كيفيت و دروني صورت كيفيت دو به مسكن فضايي

 به شهرها درون زدهفقر و فرسوده محالت يا برخي و حاشية شهرها مناطق در مسكن شدن واقع ايران در است. مسكن

سـطح   و نامناسـب  تجهيـزات  و سـاختماني  مصـالح  بـا  سـكني م دروني كيفيت از است. مراد فضايي تله در افتادن منزله
بـه  در اقتصـاد  نتواننـد  كـه خانوارهـا    يزمان). 5: 1384شود (اطهاري،مي فضايي تله ايجاد سبب كه است ناكافي زيربناي

ا سـلب  مـوثر مسـكن از آنهـ    يتقاضا لذا ،كنند ينخود را تام يهاول يازهايتوانند نيكنند نم يداالزم دست پ مالي استطاعت
      هـايي بررسي. طبق رونديو روز به روز در منجالب فرو م يدهدوان يشهشوند و فقر در آن ها ريرانده م يهبه حاش و شوديم

گيرنـد   مي قرار آسيب معرض در افراد كه داليلي مهمترين از يكي شده است، انجام اروپا مسكني بي سازمان توسط كه
). لذا عدم دسترسي به مسكن مناسب، با افزايش ميزان بزهكاري، طالق 13: 1396(ضرغام فرد،است  »مسكن نداشتن« 

فرهنگـي محسـوب    –و از هم گسيختگي اجتماعي ارتباط زيادي دارد و يك عامل بازدارنده در رشد و اعتالي اجتمـاعي  
ن خوابي، زاغه نشـيني  هاي نابهنجار اجتماعي ديگري از قبيل خياباشود. نداشتن مسكن همچنين باعث پيدايش پديدهمي
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كم درآمد و آسـيب   اقشار در اين صورت). 21: 1396شود (مشكيني و همكاران، گري ميو معضالت حادتري مانند تكدي

 هـاي سـكونتگاه  بـه  نشـيني  حاشيه نگاَ قبول با و ندارند مسكن غيررسمي بازار به آوردن روي جز ايچارهجامعه  پذير

 شـده  هـايي سكونتگاه چنين گيريشكل موجب كه اوليه هاينابرابر و ،آورندمي روي يقانون برنامه از خارج و غيررسمي

 شـود مـي  شـهروندي  حقـوق  از آنهـا  مانـدن  بركنار و افراد اين بعدي هايمحروميت باعث تسلسلي چرخه يك در است
درمـان   معتقدند كـه بـراي  بر اين اساس، طرفداران ديدگاه اكولوژي شهري و فقر ). 130 :1385، (حاتمي نژاد و همكاران

آنهـا از ريشـه    يو فرهنگـ  ياقتصـاد  -ياجتمـاع  يهـا يالزم است كه اساس و منشأ همه ناراحت نان،ينشزاغهاين مسائل 
) از طرف 78 :1372 ،يي(شكو رديجامعه، حل مسائل اين گروه در الويت قرار بگ يخشكانده شود به موازات توسعه اقتصاد

مسـكن توجـه    ةشهري، به توزيع ثروت و قـدرت در مسـال   ، محققانِو فقر معتقدند د سياسىاقتصاديگر طرفداران ديدگاه 
به اعتقـاد  . كردند و معتقدند كه بهترين زمين هاي شهر و بيشترين دسترسي به خدمات شهري، متعلق به ثروتمندان است

دولت است. اين رهيافـت، بـر نقـش    ساختار شهر، تعقيب منافع مادي ثروتمندان و كنش سياسي  ةآنها عوامل تعيين كنند
و قدرت، روابط بين طبقات اجتماعي و نقـش دولـت تأكيـد     وتسرمايه داري، نظم اقتصاد بين المللي، انباشت و تمركز ثر

انساني و بـه خصـوص بـر نقـش     دارد. نقطه مشترك تمام نظريه پردازان اقتصاد سياسي اين است كه همه بر نقش كنش
ندان سياسي تأكيد دارند. اقتصاد سياسي تأكيد دارد كه تحليل مسائل فقر شـهري مسـتلزم آن   سرآمدان اقتصادي و قدرتم

كه محقق، حوادث شهر را به تغييرات، اقتصادي و سياسي حادث در جهان مربوط كند و در چارچوب ايـن تغييـرات،    است
  . )Elhadary and Samat, 2012: 214( به تحليل شهر بپردازد

ر سـنجش فقـر   شاخص مورد تحليل و بررسي قرار گرفته اسـت و معيـا   11ر اجتماعي مسكن با در  پژوهش حاضر فق
ـ  اجتماعي مسكن يا خط فقر مسكن بر اساس ميانگين شاخص هاي اجتماعي مسكن در سطح شهر تهران در ه نظر گرفت

د (به التر باشبا شده است، بدين صورت كه هر شاخصي در سطح محالت منطقه از ميانگين همان شاخص در شهر تهران
ـ ) 1شود. در جـدول ( جزء تراكم اتاق در واحد مسكوني كه بايد پايين تر باشد)، فقير محسوب مي هـا،   ه تعريـف شـاخص  ب

  اند، اشاره شده است.ها انجام دادهمعيار سنجش و افرادي كه مطالعاتي پيرامون اين شاخص
  

  پژوهش يهاشاخصمعرفي  -1جدول 

  مولفه  هاشاخص
  جش معيار سن

  (متوسط شهر تهران)
  تعريف شاخص

مطالعات انجام شده در مورد 

  شاخص

  اجتماعي  بعد خانوار-1
نفر فقير محسوب  3 بيشتر از 
  مي شود

  .شوندمحسوب مي خانوار يك جزو كه است افرادي تعداد

) 1391، 1395روستايي و همكاران (
 )1395موحد و همكارن (

Sato,2006; Bogdon and 
Can, 1997) 

نسبت رشد  -2
خانوار به واحد 

  مسكوني
  اجتماعي

فقير محسوب  0,92بيشتر از 
  مي شود.

براي سنجش عرضه واحدهاي مسكوني با فرض افزايش 
  باشدتعداد خانوار در يك دوره معين مي

) مهديان پور، 1394آنامراد نژاد (
)، وارثي و باغراهي  1396صامي (

)1394(  

تراكم خانوار در  -3
  واحد مسكوني

  اجتماعي
فقير محسوب مي  1بيشتر از 

  شود
 حدوا مقابل هر در خانوار تعداد اين شاخص نشان دهنده

  است مسكوني

) روستايي و همكاران 1384اطهاري (
)1395 ،1391د  و همكارن ) موح
)1395 (  

(Ha ,2004; Gleser, 
Gyourko, 2005) 

تراكم نفر در  -4
  واحد مسكوني

  اجتماعي
محسوب  فقير 3,02بيشتر از 

  شودمي
 متوسط تعداد افرادي كه در يك واحد مسكوني هستند،

  باشدمي
روستايي و 1395د  و همكاران( موح (

 )1391، 1395همكاران (

تراكم نفر در  -5
  اتاق

  اجتماعي
فقير محسوب  1,9بيشتر از 

  شودمي
  ددهاين شاخص تعداد اتاق در مقابل هر فرد را نشان مي

  )1395روستايي و همكاران(
(De la Espreilla, 2009; 
Mimura, 2008); 

تراكم اتاق در  -6
  واحد مسكوني

  اجتماعي
  فقير محسوب  1,7كمتر از 

  شودمي
  تعداد اتاق هايي كه در هر واحد مسكوني وجود دارد

1395د و همكاران (موح(  
  )1391، 1395روستايي و همكاران (
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تراكم خانوار در  -7

  اتاق
  اجتماعي

فقير محسوب  0,6بيشتر از 
  شودمي

 و اتاق يك در خانوارها درصد چند كه است اين منظور
 .كنند مي زندگي بيشتر و اتاق دو در درصد چند

پوراحمد و همكاران ؛ )1384عزيزي (
  )1396مهديان پور و صارمي( ؛)1392(

كمبود واحد  -8
  مسكوني

  اجتماعي
فقير محسوب  0,6بيشتر از 

  شود.مي
 تعداد واحدهاي تفاضل از است عبارت مسكن كمبود

  موجود. خانوارهاي تعداد از موجود مسكوني
) وارثي و 1392پوراحمد و همكاران(

  )1394همكاران (

  اجتماعي  نحوه تصرف -9
درصد واحدهاي  40اگر بيش از 

مسكوني استيجاري باشد فقير 
  شودمحسوب مي

هاي تصرف ملكي عرصه و حوه تصرف مسكن در گروهن
ه اي اي، تصرف رايگان و تصرف مؤسسف اجارهاعيان، تصر

  .گيرد(سازماني) قرار مي

  )1395زياري و همكاران (
(Sato, 2006; Van dam et 
al., 2003) 

مصالح  -10
  بكاررفته

  اجتماعي
درصد مصالح  2اگر بيشتر از 

بكاررفته ار نوع كم دوام باشد 
  شود.فقير محسوب مي

 شرايط اقليمي هرمصالحي كه در ساخت مساكن براساس 
  م)دوا ، كمرود كه شامل (بادوام ،نيمه بادواممنطقه بكار مي

موحد و  ؛)1395زياري و همكاران (
  )1395همكاران (

(De la Espreilla, 2009; 
Kyu ha ,2004) 

  اجتماعي  مساحت زيربنا -11
درصد مساحت  45اگر بيشتر از 

ر متر باشد فقي 75زيربنا كمتر از 
  شودمحسوب مي

است  مسكوني واحدهاي متوسط سطح بيانگر شاخص ينا
 كه هسال بود هر در احداثي و موجود زيربناي كل گوياي و

 مي فرد هر براي را سكونت قابل فضاي كفايت ميزان

  سنجد

) زياري و همكاران 1384اطهاري (
  )1395) موحد و همكاران (1395(

(Kyu ha ,2004; Gleser, 
Gyourko ,2005) 

  )1397عات نگارندگان، (مأخذ: مطال

  پيشينة عملي 

كن بعـاد فقـر مسـ   ادهد كه با وجود اهميت فراوان هر يـك از  هاي انجام شده در زمينه فقر مسكن نشان ميپژوهش
ه اسـت. بيشـتر   رداخته شدپ(اجتماعي، اقتصادي و كالبدي) كمتر به بررسي فقر در زمينة هر يك از اين ابعاد (فقر مسكن) 

  ر اشاره كرد. ه موارد زيها مي توان بكلي به بررسي فقر مسكن پرداخته اند، كه از جمله اين پژوهش پژوهش ها به صورت
هـدف   سي قرار داد،را مورد برر 1990در اواخر دهه  نيچ هايمسكن و فقر مسكن در شهر ينابرابرساتو در پژوهشي 

مسـكن   طيشـرا  كـه   بود. نتايج نشان داد1990در اواخر دهه  ينيچ هايمسكن و فقر مسكن در شهر ينابرابر يبررساو 
ه استفاد ،مسكن اجاره  ازكه  يشهر يو اكثر خانوارها هافتيبهبود  يبه طور قابل توجه 1990در دهه  يشهر يهاخانواده

  ). Sato, 2006( صاحب مسكن شدنداز طريق واگذاري مسكن با تخفيف از طرف دولت كردند يم
 ن پـژوهش اي جينتا پرداختند در انگلستان و هلند يفقر مسكن و فقر درآمدبررسي  استفن و ون استن در پژوهشي به

دهـد  يشان مـ ن نيت كه ااس شترياما كاهش فقر در انگلستان ب با هم تفاوتي ندارد،دو كشور  نيسطح فقر ب ،نشان داد كه
ند. از همه كيقابله مشود ميم دجايرفاه ا ستميس لهيكه بوس يمدآفقر در يمسكن انگلستان در مقابل سطوح باال ستميس

و مسـكن   يرفاه يهامستيامر به س نيدهد ايهستند رخ نم يمدآفقر در يكه دارا يافراد نيفقر مسكن در ب نكهيمهتر ا
  .)Stephens and Van steen, 2011( دهد كه با فقر مقابله كنندياجازه را م نيا

ـ ه را ن رانير افقر مسكن د ؛ياجتماع استي: فقر سرانير اتحت عنوان فقر مسكن د اي ) در مقاله1384( ياطهار  كي
 ياهـ يبـا كاسـت   مسـكن  نيتام ياجتماع استيداند و معتقد است نبود سيم يامشكل برنامه كيبلكه  ،يمشكل ساختار

در  دولـت  قيعدم توف يآنها علت اصل نيب يو هم پوشان يهنگو نبود هما ياجتماع نيمسكن و تام يزيبرنامه ر يهانظام
  است.  يعدالت اجتماع نيرو تام نيامحا، فقر مسكن و از ا

گانـه   22در منـاطق   زنـان مطلقـه خانـه دار    يفقر مسكن و پراكندگ ييايجغراف عيبه توز يا) در مقاله1386( يرينص
اتـاق در   كير دتر ساكن شاخص درصد چهار نفره و باال لهيبه وس رفق يكه پراكندگ دهيرس جهينت نيتهران پرداخته و به ا

  است.در شهر پراكنده نشده كسانيبه طور  رياز آن دارد كه مناطق متراكم فق تيشهر تهران حكا
سنجش هاي تهران شاخص در كالنشهر شهري فقر فضايي تحليل عنوان با پژوهشي ) در1395و همكاران ( دموح 

 عامـل  شان داد كـه ن اين پژوهش ند، نتايجطبقه بندي كرد عامل(مسكن، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) چهار در را فقر

 هـاي اولويـت  در و فرهنگي اجتماعي اقتصادي، هايشاخص و بوده تهران در فقر تبيين كننده اصلي ترين عامل مسكن

  دارند. قرار بعدي
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   شناسيروشها و داده

  هااكتساب داده

 ها بهادهدآوري عتحليلي است. جم -پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقيقات كاربردي، و روش آن توصيفي 
ونيكي و ي، الكتراكتابخانه –پيمايشي صورت گرفته است. بدين صورت كه، با استفاده از منابع اسنادي –صورت اسنادي 

اخصشي تاييد ست، براهاي پژوهش اقدام شده اآوري شاخصمرور پيشينه تحقيق، نسبت به تدوين مباني نظري و جمع
به نظرات  با توجه و يلمبه صورت ع يشده از منابع اسناد هيته يتا شاخص ها كارشناسان تهيه شد ها پرسشنامه جامعه

امتياراتي كه  ) انجام شد، براساسCVR. روايي محتوايي پرسشنامه با كمك (شوند دييكارشناسان مشخص و تا
تا  1 م شدند، (امتيازبخش تقسي )، امتيازات طبق طبف سه بخشي ليكرت، به سه10تا1كارشناسان به هر شاخص دادند (

ي ) مقدار رواي1( ةا استفاده از رابطبثيرگذار) كه تأ كامالً 10تا  6) كمي تاثيرگذار و (امتياز 5تا  4تاثير)، (امتيازبي 3
  ها محاسبه شد.محتوايي شاخص

  )1رابطه (

  
جدول تصميم گيري  نابراين طبقشد، بمتخصص امتياز دهي 30با توجه به اينكه پرسشنامه پژوهش حاضر بوسيله 

CVR  بايد مقدارCVR 2( ود. طبق جدولششد تا روايي محتوايي آن شاخص تاييد بيشتر ميدرصد  33از  هر شاخص( 
  شد و روايي محتوايي پرسشنامه تاييد شد. %33ها بيشتر ازهمه شاخص CVRمقدار 

  )CVRها براساس (روايي محتوايي شاخص -2جدول 

 CVRرتبه بر اساس  (درصد) CVR مقدار  هاشاخص

  3  73  بعد خانوار
  11  33  نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني

  1  86  كمبود مسكن
  8  53  سطح زيربنا

  9  40  مصالح بكاررفته
  4  73  تراكم خانوار در واحد مسكوني
  6  60  تراكم اتاق در واحد مسكوني

  2  80  تراكم نفر در اتاق
  5  66  تراكم نفر در واحد مسكوني
  7  53  نحوه تصرف واحد مسكوني

  10   40  تراكم خانوار در اتاق

  )1397هاي پرسشنامه پژوهش، (مĤخذ: داده

                         گوياي آمد كه دسته ب 0,721 برابر با  SPSSافزارنرم محيط كرونباخ در آزمون از استفاده با پرسشنامه پايايي
 ز مركز آمار (سرشماريهاي اجتماعي مسكن اهاي مربوط به شاخصداده باشد.مي اهداده باالي پايايي و هماهنگي

حليل د تجزيه و تو هر يك از شاخص ها در سطح محالت به صورت جداگانه مور ) تهيه گرديد1395 نفوس و مسكن،
  قرار گرفت و براساس آن فقر اجتماعي مسكن سنجش شد.
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  شناسيروش

 tمون ر استفاده شده است. آزاي، روش آنتروپي شانون و مدل ويكوتك نمونه t ا از آزمونهبراي تجزيه و تحليل داده
ا با يك حالت گين آن ريم ميانگيرد كه، يك نمونه از جامعه داريم و مي خواهاي زماني مورد استفاده قرار ميتك نمونه

). 538 :1395 ،همكاران تابي وكنيم (حبيب پورگمعمول و رايج، استاندارد و يا حتي يك عدد فرضي و مورد انتظار مقايسه 
، با 17ت منطقه هاي اجتماعي مسكن در سطح محالاي ميانگين شاخصتك نمونه tدر پژهش حاضر بوسيله آزمون 

  ها در سطح شهر تهران سنجش شده است. ميانگين همين شاخص
ا رين عوامل ترمهم توانيك هدف، مي گر آن است كه چگونه از بين عوامل موثرشانون در حقيقت بيانآنتروپي

(نوحاني و يد ص مي نماا مشخماقعه دارند براي تخمين زد يا به عبارتي متغيرهايي كه بيشترين تاثير را در رخداد يك و
ها اخصشير هر يك از شانون، وزن و ميزان تاث) در اين پژوهش با استفاده از مدل آنتروپي105: 1395همكاران، 

  :باشدشانون شامل مراحل زير ميفقر اجتماعي مسكن محاسبه شده است. روش آنتروپي (اجتماعي) در
  هاي اوليه  تشكيل ماتريس تصميم داده-
  شود.) ماتريس تصميم نرمال سازي مي2با استفاده از رابطه (-

  )2( ةرابط
  

  ) بدست مي آيد.3آنتروپي هر شاخص با استفاده از رابطه (-

                                                         )          3( ةرابط

  سبه مي شود.) محا4(ها از مقدار آنتروپي با استفاده از رابطه درجه انحراف اطالعات موجود هر يك از شاخص-

    ;Dj=1-Ej                                           )                                                                        4( ةرابط

 ).5ها با استفاده از رابطه (تعيين وزن هر يك از شاخص-

  )5( ةرابط
  

  ). 90 :9413 ) اعمال مي شود (پورطاهري،6) با استفاده از رابطه (قضاوت ذهني تصميم گيرنده براي هر شاخص ( -6

  )6( ةرابط
  

ين اد دارد. ته كاربررود و بيشتر براي حل مسائل گسسهاي مختلف به كار ميزينهبندي گروش ويكور جهت رتبه
جود دارد كه مختلف و گزينه باشد. در اين مدل همواره چندروش بر مبناي راه حل توافقي بر مبناي معيارهاي متضاد مي

               ندي بش، رتبهساس ارزا ها برشوند و در نهايت گزينهها براساس چند معيار به صورت مسقل ارزيابي مياين گزينه
   .)176 :1394نژاد و همكاران، (حاجي گردندمي

  اند.بندي شدهسكن رتبهماساس ميزان فقر اجتماعي  بر 17 ةدر پژوهش حاضر با استفاده از مدل ويكور محالت منطق
  روش ويكور شامل مراحل زير است:

   هاي اوليه  تشكيل ماتريس تصميم داده-
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  )2( ةنرمال كردن ماتريس وضع موجود با كمك رابط-
دهي شوند. ه و... وزن، روش آنتروپي، بردار ويژ AHPها بايد با كمك يكي از روشهاي ها:  شاخصوزن دهي شاخص-

  است.    ها استفاده شدهدر پژوهش حاضر از روش آنتروپي شانون براي وزن دهي شاخص
ورد نظر ن شاخص مدر وز شده، بدين صورت كه هر كدام از اعداد ماتريس نرمال شده دار كردن ماتريس نرماليزهوزن-

  ضرب مي شود.
دين صورت كه عدد بشود. ها محاسبه مي)  براي هر يك از شاخص-Fi) و منفي(+Fiآل مثبت(در اين مرحله ايده-

  آل منفي است. آل مثبت و عدد كوچك هرستون ايدهبزرگ هرستون ايده
*  )7( ةرابط m ax ; m ini ij i ij

jj
f f f f−= =

  
  آيد.ت مي) بدس8آل و گزينه حداقل با استفاده از رابطه (در اين مرحله فاصله هر گزينه از ايده-

  )8( ةرابط

  
) محاسبه 10و  9( ة) بوسيله رابطQj) و شاخص ويكور(R) و شاخص نارضايتي (S( در اين مرحله شاخص مطلوبيت-

  .)185- 177:  1394(حاجي نژاد و همكاران،  شودمي

*  )9( ةرابط *

* *
1

; m a x
n

i i j i i j
j i j i

i
i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f− −
=

 − −
= ⋅ = ⋅ − −  
∑

  

  )10( ةرابط
* *

( 1 )j j
j

S S R R
Q v v

S S R R

− −

− −

− −
= ⋅ + − ⋅

− −  
  

  اهيافته

  1آنها با شهر تهران ةو مقايس 17 ةهاي اجتماعي مسكن در سطح محالت منطقتحليل شاخص

  بعد خانوار: 

) 3ل (طبق جدو .شوندب ميمحسو خانوار يك جزو كه است افرادي خانوار، تعداد وسعت يا اندازه ،حجم ،بعد از منظور
رسازي با به محله بلو است، كمترين آن متعلقوار در سطح محالت منطقه متغير بودهبعد خان 1395در سرشماري سال 

آن متعلق  بيشترين ودارد،  دهد اين محله نسبت به ميانگين شهر تهران در وضعيت مناسبي قراربوده، كه نشان مي 2,99
تهران  بت به متوسط شهررشرقي نساست. در مجموع فقط محالت بلورسازي، آذري و ابوذبوده 3,22به محله زهتابي با 

 در وضعيت مناسبي قرار دارند، مابقي محالت در وضعيت نامناسبي قرار دارند. 
  نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني:

سبت ) ن3ول (بق جدطدهد. اين شاخص نسبت افزايش تعداد خانوارها به افزايش تعداد واحد مسكوني را نشان مي
دوره هاي قبل بهبود  بوده كه نسبت به 0,92 ، 1395در شهر تهران در سرشماري سال  رشد خانوار به واحد مسكوني
وار به واحد مسكوني زياد هم نسبت رشد خان 17آل فاصله دارد. در سطح محالت منطقه يافته اما هنوز با وضعيت ايده

  بوده و نسبت به متوسط شهر تهران در وضعيت نامناسبي قرار دارد. 
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اق در واحد مسـكوني و نفـر در اتـاق براسـاس سرشـماري      ، سه شاخص خانوار در اتاق، ات1395به دليل نبود آمار اتاق هاي شهر تهران در سرشماري سال  -1

  تجزيه و تحليل شده است.   1390سال 
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  در واحد مسكوني:تراكم خانوار 

 تعداد كمبود رآوردب شاخص در ترينمعمول و بوده موجود مسكوني واحدهاي به خانوارها نسبت بيانگر شاخص اين
 1ر واحد مسكوني برابر شاخص تراكم خانوار د). زماني كه 95- 94: 1390(ملكي،  باشدمي جامعه يك مسكوني واحدهاي

) 3دول (طبق ج .تسكن اسآل و عدم كمبود م) به منزله وجود شرايط آيدهباشد (يك واحد مسكوني به ازاي يك خانوار
ر تهران از لحاظ اين شاخص بوده است. لذا شه 1در شهر تهران برابر  1395در واحد مسكوني در سرشماري  تراكم خانوار

 ايده آل قرار دارد. مابقي فقط محله امام زاده حسن در وضعيت 17در شرايط ايده آل قرار دارد. اما از محالت منطقه 
  رند. محالت در وضعيت نامناسبي نسبت به متوسط شهر تهران قرار دا

  تراكم نفر در واحد مسكوني:

نفر در واحد مسكوني  )  متوسط تراكم3باشد. طبق جدول (نشان دهنده نسبت نفر در واحد مسكوني مياين شاخص  
ين از لحاظ ا 17در منطقه  است. محله هاي بلورسازي و آذريبوده 3,02در شهر تهران برابر با  1395در سرشماري سال 

ارند. لذا ي قرار دمطلوبشهر تهران در وضعيت مناسبي قرار دارند، مابقي محالت در وضعيت نا شاخص تقريبا نسبت به
  ارد. ي قرار داز لحاظ شاخص تراكم نفر در واحد مسكوني نسبت به شهر تهران در وضعيت نامطلوب 17منطقه 

  تراكم نفر در اتاق:

باغراهي،  و ر است (وارثينف 1اتاق در برابر  1ل آل اين شاخص، نسبت حداقپيشنهاد سازمان ملل براي وضعيت ايده
كه نسبت به  است ودهب 1,9در شهر تهران  1390) تراكم نفر در اتاق در سرشماري سال 3). طبق جدول (134: 1394

از لحاظ اين شاخص هم  17 ةآلي كه سازمان ملل پيشنهاد داده است فاصله زيادي دارد. همه محالت منطقوضعيت ايده
  آل و هم نسبت به شهر تهران در وضعيت نامناسبي قرار دارند. ه شرايط ايدهنسبت ب

 :تراكم اتاق در واحد مسكوني

 دارد، بكار وجود ونيمسك واحدهاي در كه اتاقي تعداد از آن افراد يا خانوار هر سهم شناخت جهت در شاخص اين

تاق در واحد مسكوني در امتوسط تراكم ) 3ق جدول (طب بود. خواهد بهتر باشد، بيشتر چه هر شاخص اين رود. مقدارمي
متغير  1,55تا  1,45ن بي 17است، كه اين ميزان در سطح محالت منطقهبوده 1,73در شهر تهران  1390سرشماري سال 

  د. امناسبي قرار دارناز لحاظ اين شاخص نسبت به شهر تهران در وضعيت ن 17دهد محالت منطقهبوده، اين نشان مي
 :خانوار در اتاقتراكم 

 وضعيت نشان دهنده شدبا نزديكتر صفر به چقدر هر آن آيد ميزاناتاق به دست مي بر خانوار نسبت از شاخص اين

اكم خانوار در اتاق در سال ) تر3). طبق جدول (44: 1396است (مهديان پور، صارمي، اتاق تعداد تصاحب در خانواده خوب
بوده، كه  0,66د حدو 17است، كه ميزان اين شاخص در سطح محالت منطقه بوده 0,58در شهر تهران حدود  1390

  رد.از لحاظ اين شاخص نسبت به شهر تهران در وضعيت نامناسبي قرار دا 17دهد منطقه نشان مي
  :كمبود واحد مسكوني

 ةر منطقين شاخص دبوده، ميزان ا0,62كمبود مسكن در شهر تهران حدود  1395) در سرشماري سال 3طبق جدول (
ت منطقه ت. تمامي محالاست، كه اين نشان دهنده كمبود مسكن در اين منطقه اسدرصد بوده 2شهر تهران بيش از  17
  د. واجه هستنسكن ماز لحاظ كمبود مسكن نسبت به شهر تهران در وضعيت نامناسبي قرار دارند و با كمبود م 17
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  17الت منطقه وضعيت شاخص هاي اجتماعي مسكن در سطح مح -3جدول 
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17  

 زمزم 3/14 1/87 1/041 3/27 2/28 1/52 0/66 4

 بلورسازي 2/99 1/14 1/025 3/06 2/15 1/49 0/67 2/5

 جليلي 3/11 1/12 1/019 3/17 2/21 1/49 0/67 1/9

 ابوذر شرقي 3/007 1/2 1/031 3/1 2/18 1/47 0/68 3

 ابوذر غربي 3/13 1/08 1/017 3/18 2/17 1/5 0/66 1/7

 زهتابي 3/22 1/2 1/035 3/33 2/29 1/51 0/66 3/4

 ناردوصف 3/2 1/07 1/012 3/24 2/2 1/53 0/65 1/2

 زاده حسنامام 3/05 1/06 1/009 3/08 2/18 1/45 0/69 0/98

 مقدم 3/03 1/51 1/028 3/12 2/2 1/48 0/67 2/7

 گلچين 3/07 1/25 1/023 3/15 2/14 1/5 0/66 2/2

 آذري 3/003 1/1 1/017 3/05 2/07 1/51 0/66 1/6

 سجاد 3/13 1/19 1/016 3/18 2/16 1/52 0/65 1/6

 يافت آباد 3/13 1/1 1/01 3/16 2/18 1/53 0/65 1

 باغ خزانه 3/09 1/12 1/015 3/13 2/12 1/52 0/65 1/5

 شهر تهران 3 0.92 1 3/02 1/9 1/73 0/6 0/62

  )1395(مĤخذ: مركز آمار 
 :تصرف واحد هاي مسكوني ةنحو

در اما ، ي بودهملك درصد از واحدهاي مسكوني در شهر تهران 50حدود  1395) در سرشماري سال 4طبق جدول (
سكوني ملكي بوده مدرصد واحدهاي  50فقط در سه محله باغ خزانه، گلچين و سجاد بيش از  17سطح محالت منطقه 

ط تهران بوده از متوس كمتر است، كه نسبت به شهر تهران در وضعيت مناسبي قرار داشتند و در آنها ميزان اجاره نشيني
  ار داشتند.به شهر تهران از لحاظ اين شاخص در وضعيت نامناسبي قرنسبت  17است. مابقي محالت منطقه 

 17وضعيت نحوه تصرف واحد مسكوني در محالت منطقه  -4جدول 

  ساير  استيجاري  ملكي نام محالت
  12,4  47,6  40  زمزم-1
  11  42  47  بلورسازي -2
  7,5  45,1  47,4  جليلي -3
  9,6  43,7  46,7  ابوذر شرقي -4
  7,45  43,55  49  ابوذر غربي -5
  9,09  48,66  42,25  زهتابي-6
  8,8  49,4  41,8  وصفنارد -7
  8,5  42,8  48,7  امام زاده حسن-8
  5,3  45,7  49  مقدم -9

  7,4  40,9  51,7  گلچين -10
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  8,18  48,52  43,3  آذري -11
  7,9  42,1  50  سجاد -12
  6,3  45  48,7  يافت آباد -13
  8,9  39,7  51,4  باغ خزانه -14

  8,5  41,9  49,6  نشهر تهرا
  )1395 ،(مĤخذ: مركز آمار

  :رفته كاره مصالح ب

صالح بادوام مدرصد واحدهاي مسكوني در شهر تهران از  91بيش از  1395) در سرشماري سال 5طبق جدول (
فقط دو 17ت منطقه محال ساخته شده اند كه اين نشان از كيفيت باالي واحدهاي مسكوني در شهر تهران دارد. در سطح

محله  12 ر دارند،ي قراحله وصفنارد و سجاد از لحاظ مصالح بكاررفته نسبت به متوسط شهر تهران در وضعيت مناسبم
  ديگر از لحاظ اين شاخص در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. 

 17رفته در واحد مسكوني محالت منطقه  كاره وضعيت مصالح ب -5جدول 

 نام محالت
  دوام  كم  نيمه بادوام   مصالح با دوام

  لگ خشت و چوب، بلوك سيماني،  جر و آهن؛ سنگ و آهنآ  رمهآبتن   فلزي

  2,6  15,8  46  35,6  زمزم-1
  3,5  19,7  38,8  38  بلورسازي -2
  1,8  10,35  44  43,85  جليلي -3
  5,35  18,55  44,8  31,3  ابوذر شرقي -4
  1,8  5,6  59,7  32  ابوذر غربي -5
  2,45  14,95  37,6  45  زهتابي-6
  1,75  8  48,25  42  وصفنارد -7
  2,4  18,8  31  48,7  امام زاده حسن-8
  3,2  9,2  39,5  48,1  مقدم -9

  2,3  24,5  40,20  33  گلچين -10
  2  11,9  31,4  54,7  آذري -11
  1,3  6  42  50,7  سجاد -12
  2,1  9,2  42  46,7  يافت آباد -13
  3,1  9  44,6  43,3  باغ خزانه -14

  1,9  7  33,8  57,3  شهر تهران
  )1395مĤخذ: مركز آمار(

 :مساحت زير بنا

متر  75كمتر از  درصد از واحدهاي مسكوني در شهر تهران 45بيش از   1395) در سرشماري سال 6طبق جدول (
حالت منطقه مدر سطح همه  متر زيربنا داشتند. 200تا  75درصد از واحدهاي مسكوني هم بين  45زيربنا داشتند. حدود 

از لحاظ  17ة لذا منطق مترمربع  بوده است. 75واحدهاي مسكوني مساحت زيربناي آنها كمتر  درصد از 70بيش از  17
  شاخص مساحت زيربنا نسبت به شهر تهران در وضعيت بسيار نامطلوبي قرار دارد. 
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  17 ةوضعيت مساحت زير بنا در منطق -6جدول 
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  0,39  0,03  0,03  0,45  0,55  5  10,25  5,95  55  22,35  زمزم-1
  0,35  0,01  0,01  0,55  1,43  9,1  14  6  45,3  23,25  بلورسازي -2
  0,11  0  0,03  0,25  0,41  6,15  13,2  6,7  52,15  21  جليلي -3
  0,27  0,02  0,01  0,04  0,16  1,20  7,4  5,5  53,3  32,1  يابوذر شرق -4
  0,62  0,01  0,01  0,86  0,85  7,15  12  7,3  45  26,2  ابوذر غربي -5
  0,35  0  0,04  0,16  0,33  4,8  11  5  54,2  24,12  زهتابي-6
  0,27  0,02  0,06  0,13  0,47  3,5  9,8  4,5  55,15  26,1  وصفنارد -7
  0,42  0,04  0,02  0,02  0,49  4,5  8,61  4,7  46,2  35  امام زاده حسن-8
  0,36  0  0,01  0,13  1,3  6,7  9,8  6,6  45,3  29,8  مقدم -9

  0,1  0  0  0,1  0,45  5,45  17,20  4,4  50,3  22  گلچين -10
  0,44  0,01  0,08  0,2  0,77  4,3  10,7  4,7  40  38,8  آذري -11
  0,05  0  0,13  0,92  1  11,6  15,7  10,5  43,5  16,7  سجاد -12
  0,03  0,02  0  0,05  1,3  4,7  14,3  9,5  47,5  22,6  يافت آباد -13
  0,14  0,02  0,01  0,24  0,70  17  13,6  6,30  49,5  12,5  باغ خزانه -14

  0,59  0,08  0,38  1,7  5  19  19,40  6,8  33,85  13,2  شهر تهران

  )1395 ،(مĤخذ: مركز آمار

  :ايتك نمونه tآزمون 

ه ميانگين كفرض بر اين است  17ح محالت منطقه در پژوهش حاضر براي اثبات فقر اجتماعي مسكن در سط
طح شهر تهران هاي اجتماعي مسكن در ساز ميانگين شاخص 17هاي اجتماعي مسكن در سطح محالت منطقه شاخص

 رانته ح شهرا در سطهها در سطح محالت منطقه از ميانگين شاخصزيرا باالتر بودن  ميانگين شاخص، باالتر است
دهنده  ران نشانشهر ته به ها در سطح محالت نسبتتر و مساوي يا پايين تر بودن ميانگين شاخصدهنده فقر بيشنشان

 0,95ا درجه اطمينان ب 11,953اي برابر با تك نمونه tآزمون ) 8. طبق جدول (هاستاين شاخصوضعيت مطلوب بودن 
ين (ميانگ 12,35قعيدو ميانگين وادهد تفاوت معني داري بين شان ميمي باشد، كه ن 0,05و سطح خطاي كمتر از 

اجتماعي  (ميانگين شاخص هاي 9,42) و ميانگين مفروض17هاي اجتماعي مسكن در سطح محالت منطقهشاخص
يانگين محالت از سطح م هاي اجتماعي درمسكن در تهران) وجود دارد. و با توجه به فرضيه تحقيق كه ميانگين شاخص

 را رد كرد و تحقيق فرض توانن باالتر فرض شده ميهاي اجتماعي در سطح شهر تهراشاخص

) مثبت 8در جدول (را مبتني بر تفاوت بين ميانگين واقعي و مفروض مورد پذيرش قرار داد.   فرض 
ن گفت محالت توان مينابرايبباالتر است.دهد كه ميانگين واقعي از ميانگين مفروض بودن حد باال و پايين هم نشان مي

  هاي اجتماعي مسكن فقير هستند. شهر تهران از لحاظ شاخص 17منطقه 
  tنتايج آزمون  -7جدول 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
 0,24512 0,91714 12.3500 14 فقر مسكن

  هاي پژوهش)(مĤخذ: داده
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  tيج آزمون نتا -8جدول 

One-Sample Test 

- 

Test Value = 9,42 
t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
 3.4595 2.4005 2.93000 0,000 13 11.953 فقر مسكن

  (مĤخذ: داده هاي پژوهش)
 

  شانون روش آنتروپي استفاده از

وزن و  تعيين هاي اجتماعي مسكن، برايهش حاضر با توجه به يكسان نبودن اهميت هر يك از شاخصدر پژو
دست آمده از مدل ) نتايج ب9شانون استفاده شده است. طبق جدول (ها از روش آنتروپياهميت هر يك از شاخص

)، نفر در اتاق با 0,134وزن (هاي اجتماعي مسكن نشان داد كه، شاخص كمبود مسكن با شانون براي شاخصآنتروپي
ش گيري و افزايرا در شكل ) به ترتيب بيشترين اهميت و تاثير0,095( ) و خانوار در واحد مسكوني با وزن0,102وزن (

اخص ) و ش0,058زن (ودارند، و شاخص هاي نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني با  17فقر اجتماعي مسكن در منطقه 
مسكن در  زايش فقر اجتماعيگيري و اف) به ترتيب داراي كمترين اهميت و تاثير در شكل0,076(خانوار در اتاق با وزن 

  مي باشند. 17 ةمنطق
  هاي پژوهشوزن شاخص -9جدول 
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هاشاخص  

0/920 0/910 0/919 0/904 0/925 0/924 0/927 0/926 0/925 0/924 0/926 
نتروپي هر آ مقدار

 شاخص

 درجه انحراف 0/074 0/076 0/075 0/074 0/073 0/076 0/075 0/096 0/081 0/090 0/080

 وزن نرمال شده 0/085 0/087 0/087 0/085 0/084 0/087 0/087 0/111 0/092 0/103 0/092

0/09 0/08 0/09 0/11 0/08 0/08 0/11 0/1 0/1 0/06 0/1 
وزن پيشنهادي 

 كارشناسان

0/008 0/008 0/008 0/012 0/007 0/007 0/009 0/008 0/009 0/005 0/009 
 

 وزن نهايي 0/094 0/058 0/095 0/093 0/102 0/077 0/076 0/134 0/091 0/090 0/091

 رتبه هر شاخص 4 11 3 5 2 9 10 1 6 8 7

  هاي پژوهش)(مĤخذ: داده

  اساس ميزان فقر اجتماعي مسكن با استفاده از مدل ويكور بندي محالت بررتبه

) بين صفر و Qj( باشد. مقداربيانگر رتبه نهايي هر محله از لحاظ فقر اجتماعي مسكن مي Qjشاخص ويكور يا مقدار 
ك است. در پژوهش حاضر زيرا هدف رتبه بندي محالت از لحاظ فقر اجتماعي مسكن است لذا هر چه قدر شاخص ي

باشد. باال بودن ميزان فقر اجتماعي مسكن در آن محله مي ةدهند) در يك محله به صفر نزديكتر باشد، نشانQj( ويكور
زهتابي با شاخص  ةمحل 0,000له زمزم با شاخص ويكور ) نتايج بدست آمده از مدل ويكور نشان داد، مح10طبق جدول (

به ترتيب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند كه اين نشان دهنده  0,32و محله ابوذرشرقي با شاخص ويكور  0,090ويكور 
اخص ، باغ خزانه با ش 0,93باشد و محله يافت آباد با شاخص ويكور ميزان باالي فقر اجتماعي مسكن در اين محالت مي
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قرار گرفتند كه اين نشان مي دهد  14و  13، 12به ترتيب در رتبه  0,83زاده حسن با شاخص ويكورو امام زاد 0,84ويكور 

  اين سه محله نسبت به محالت ديگر داراي كمترين ميزان فقر اجتماعي مسكن هستند.

  رتبه بندي محالت براساس ميزان فقر اجتماعي مسكن با روش ويكور -10جدول 

  محالت بر اساس  تبهر
 شاخص ويكور

 نام محالت  )Sj( شاخص مطلوبيت )Sjشاخص نارضايتي (  )QJشاخص ويكور(

 زمزم 0/270 0/061 0/000 1

 بلورسازي 0/663 0/094 0/588 7

 جليلي 0/588 0/093 0/513 6

 ابوذر شرقي 0/428 0/087 0/322 3

 ابوذر غربي 0/663 0/102 0/644 8

 زهتابي 0/309 0/069 0/090 2

 وصفنارد 0/594 0/124 0/734 9

 امام زاده حسن 0/633 0/134 0/836 12

 مقدم 0/498 0/077 0/323 4

 گلچين 0/669 0/080 0/500 5

 آذري 0/737 0/106 0/744 10

 سجاد 0/769 0/106 0/773 11

 يافت آباد 0/745 0/133 0/935 14

 باغ خزانه 0/809 0/111 0/841 13

  هاي پژوهش)اده(مĤخذ: د
  

  
  رتبه بندي محالت براساس ميزان فقر اجتماعي مسكن با مدل ويكور (ترسيم نگارندگان) -2شكل 
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  نتايج

شهرها  به ييستااطق رومن از  ريمهاجرت افراد فق و بويژه فقر مسكن ريشه در يفقر شهر مهم ترين عوامل عمدتاً
رف ديگر رند از طرخورداشغلي بيشتر و... ب يفرصت ها امكانات و خدمات بهتر، درآمد بهتر و ي از. مناطق شهردارد

ه نوبه بامر  نيا، كه تمناطق شده اساين گسترده در  يكاريدر روستاها موجب ب و خدمات و درآمد كم كمبود امكانات
هرها ش است.دهبهتر ش يزندگ يفرصت هااشتغال و  يجستجو برايبه شهرها  افراد فقير روستاييخود منجر به مهاجرت 

في برخوردار تخصص كا وهارت متوانايي پاسخ دادن به نيازهاي خيل عظيم مهاجران را ندارند زيرا اكثر اين مهاجران از 
ند به شوور ميذا  مجبلمانند يابي به شغل و درآمد مناسب باز ميشوند  و از دستنيستند و جذب بخش غيررسمي مي

ين قاعده مستثني نيست اشهر تهران از  17 ةقيمت زمين و مسكن پايين است. منطق شهر نقل مكان كنند كه مناطقي از
بسيار  پذيري اين منطقههاجرگانه شهر تهران كمترين مساحت را دارد، اما م22با وجود اينكه اين منطقه در بين مناطق 

 اند كه اين باعثاجرت كردههزار نفر به اين منطقه مه 11) بيش از 95تا  90سال (از سال  5باالست طوري كه در حدود 
ي مسكن در ر اجتماعيژه فق... كه در نهايت باعث فقر مسكن و بو افزايش تراكم جمعيت و پايين امدن سرانه مسكوني و

  است.  اين منطقه شده
طح محالت ر سمشخص شد كه ميانگين شاخص هاي اجتماعي مسكن د tآمده از آزمون اساس نتايج بدست بر

در سطح  ماعي مسكنها در سطح شهر تهران باالتر است بنابراين فقر اجتنسبت به ميانگين اين شاخص 17منطقه 
ر اتاق، داكم نفر ن، ترمحالت اين منطقه وجود دارد. نتايج مدل آنتروپي شانون نشان داد كه شاخص هاي كمبود مسك

داشتند و شاخص  اعي مسكناجتم ترتيب بيشترين اهميت و تاثير را در فقر تراكم خانوار در واحد مسكوني و بعد خانوار به
اند. كن داشتهتماعي مسقر اجهاي نسبت رشد خانوار به واحد مسكوني و خانوار در اتاق به ترتيب كمترين تاثير را در ف

ي بيشترين قدم داراو م ينتايج رتبه بندي محالت كه بوسيله مدل ويكور انجام شد نشان داد كه، محالت زمزم، زهتاب
رتيب اد و باغ خزانه به تهستند و محالت امام زاده حسن، يافت آب 17ميزان فقر اجتماعي مسكن در بين محالت منطقه 

ادي منطقه و محل استقرار كه نبض اقتص 1داراي كمترين ميزان فقر اجتماعي مسكن هستند، زيرا  اين محالت در ناحيه 
ت اقتصادي الت وضعيين محاند لذا در ادي و يكي از بزرگترين مراكز تجاري است واقع شدهواحدهاي بزرگ صنعتي، تولي

  مردم نسبت به ساير محالت بهتر و فقر مسكن كمتر است.
  هاپيشنهاد

ه شرط تمليك در بهاي مسكن مهر و اجاره ، ساخت و عرضه خانه17با توجه به تراكم باالي جمعيتي در منطقه  -
سكن مطقه مالك اين من درآمد و آسيب پذيري كه درتهران (پرديس، پرند و...) براي اقشار كمشهرهاي جديد اطراف 

هم فقر  يري كرد وطقه جلوگزدايي جمعيت در اين منتوان هم از تمركزشود، زيرا از اين طريق مينيستند پيشنهاد مي
 مسكن را تا حدودي كاهش داد.

يس، هران (پردطراف تازمين از قيمت تمام شده مسكن در شهرهاي جديد واگذاري زمين با قيمت پايين يا كاهش سهم  -
 . 17پرند و...) براي اقشار كم درآمد و آسيب پذير فاقد مسكن منطقة 

رين حد ه پايين تسكن بكنترل خريد و فروش مكرر زمين و مسكن در منطقه، تا به وسيله آن نوسانات قيمت زمين و م -
 م بتوانند براي خود زمين و مسكن تهيه كنند.درآمد هممكن برسد و افراد كم

 درآمد و اقشار آسيب پذير منطقه. كم گروههاي براي قيمت ارزان تسهيالت افزايش -

  قدرداني 

از  يهرر مسكن شفق ليحلت«عنوان  اينجانب نويسندة مسئول، باارشد  يكارشناس ةنامانيحاضر مستخرج از پا ةمقال
س دكتر ييراهنما هب »يعد اجتماعباست.  هرانت مدرس تيترب در دانشگاه يدكتر صفر قائدرحمت ةو مشاور يعلو يعلدي

  آيد.ضمن تشكر از اساتيد راهنما و مشاور از آن دانشگاه نيز مراتب قدرداني به عمل مي
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  منابع

عي، دورة تمـا فصلنامة علمي پژوهشي رفاه اج .فقر مسكن در ايران (فقر سياست هاي اجتماعي)). 1384اطهاري، كمال (
  .1-15، صص 18، شمارة 5

 .1345-1390هـاي  هاي كمي و كيفي مسكن در ايران طي سـال ارزيابي ويژگي ).1394( بردي آنامرادنژاد، رحيم
 . 35-50، صص20 ةشمار،  6 دورةريزي شهري، پژوهش و برنامه ةمجّل

. كشـور  هـاي كن در نقاط شهري استانكيد بر فقر مسأمدخلي بر فقر شهري با ت ).1388آنامرادنژاد، رحـيم ( بردي
 . 67-80، صص 3، شمارة 1 دورةجغرافياي انساني،  ةفصلنام

اسايي گسـتره  هاي اقتصادي در شنارزيابي خصيصه ).1390( راد، هادي؛ منصوررضايي، مجيدبمانيان، محمدرضا؛ رضايي

مـديريت   ةفصـلنام  اشـمر). (مطالعه مـوردي: شـهر ك   AHPهاي فقر شهري با استفاده از تكنيك هاي دلفي و 
 .153 -166، صص 28 ةشهري، شمار

ات جامعـه  مطالعـ  .بررسي تطبيقي ميزان فقر در مناطق مختلف شـهر تبريـز   ).1389فاطمه، حسين؛ ايراني، سـعيد ( بني
 . 7 -22، صص 7 ة، شمار2 دورةشناسي، 

د پاليزبان، سياوش؛ جودكي، حميدرضا؛ رضويان، م ـ (سمي و فقر مسـكن  سكان غير را). 1389( تقيحمـ ـ  ةمطالع  :ورديم

 .115 -132، صص 11 ةجغرافيايي آمايش محيط، شمار ةفصلنام. )شهر پاكدشت

  ،ينيل مشـك ابوالفضـ ة ترجمـ  ي.مسـكن  يو ب يمسكن اجتماع صيتخص ).1396( دبورا ولگاز،يك ؛تلر، نورا ؛كالسين ،يپلچ
 ص. 146ي، و شهرساز يمعمار يتخصصانتشارات  ،مسلم ضرغام فرد

ـ هاي مسكن شهرستان نظرآباد ارزيابي شاخص .)1392( عليرضا؛ نوري، ابوالفضل وراحمد، احمد؛ گروسي،پ  ا رويكـرد شـهر سـالم.   ب
 .21-33، صص 4 ةشمار ،2دورة فضايي،  -ريزي كالبديبرنامه ةفصلنام

 ،ت سـمت انتشـارا  ، تهـران: 5. چاپ گيري چند شاخصه در جغرافياهاي تصميمكاربرد روش. )1394پورطاهري، مهدي (
 ص. 223

ان (نمونـة  كن غيررسمي در ايـر هاي مسبررسي شاخص .)1385د (الديني، فرانك؛ ميره، محمنژاد، حسين؛ سيفحاتمي

 . 129-146صص ،58 ةشمار ،هاي جغرافياييپژوهش مجلة. شيخ آباد قم) ةمحل :موردي

أكيـد بـر    افيـا بـا ت  گيـري در جغر ها و فنون تصـميم د مدلكاربر ).1394( علي؛ فتاحي، احداهللا؛ پايدار، ابوذر نژاد،حاجي

 ص. 321. انتشارات جهاد دانشگاهي، ريزي روستايي شهري و گردشگريبرنامه

ـ يمايپ قـات يدر تحق SPSSجامعه  يراهنما .)1395( رضا ،يشاليصفر؛ كرم ،يگتاب پوربيحب ـ (تحل يش  يهـا هداد لي

ص.  861 ،انتشارات متفكران: ، تهران7چاپ  .)يكم 
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تعيـين   اجتماعي مسـكن در -هاي كالبديبررسي شاخص). 1391زنگنه، عليرضـا (  روستايي، شهريور؛ احدنژاد، محسن؛

افيـاي  هـاي جغر پژوهش .موردي: شهر كرمانشاه) ةبلوك هاي فقير نشين با استفاده از مدل تحليل عاملي (مطالع
 .141-156، صص81 ةانساني، شمار

ه مولفه هـاي  توزيع فضايي و پهنه بندي فقر شهري بر پاي). 1395عبداهللا ( ،شيخيخسرو؛ شهريور؛ رحمتي،  روستايي،

 رس،انداز زاگمشهري چش زييرو برنامه ايجغراف ةنامفصل .اجتماعي، اقتصادي و كالبدي (مطالعه موردي شهر مياندوآب)
 . 43 -64، صص 30 ةشمار ،8 ةدور

 درآمـد كـم  يهـا همسكن گـرو  يزيربرنامه .)1395( اكبـر  ،يمحمد؛ نينژاد، حسيحاتم ؛پوراحمد، احمد ؛اهللاكرامت ،يارزي

 يايـ جغراف يهـا پژوهش .استان كردستان) يشهر تي(جمع و خط فقر مسكن يمال يبر توانمند ديكأبا ت يشهر
  . 212 -226، صص 2 ة، شمار48 ةدور ،يانسان

، تهـران  ياهانتشارات جهاد دانشـگ  :تهران .شهر يعشهرها، اكولوژي اجتماي اجتماع اييجغراف). 1372( نيحس ،ييشكو
 ص. 220

پايـان  . دفه هايگروه نياز تأمين منظر از )انقالب از بعد(مسكن  هايسياست ارزيابي). 1396ضرغام فرد، مسلم (
  زياري.اهللادكتر كرامت به راهنماييريزي شهري، جغرافيا و برنامه ةرشت ،دانشگاه تهران كارشناسي ارشد ةنام

ي هنرهـا  ةنشـري هاي مسكن شهري در ايـران.  تحليلي بر جايگاه و دگرگوني شاخص). 1384مهدي (دعزيزي، محم
 . 25-34، صص 22 ةزيبا، شمار

 .نشـهرداري تهـرا   17 ةهاي مسكوني منطقنز زيباشناسي تا زيباشناسي نماي ساختماا). 1396( كسروي، رضا
 . 7-14، صص 18 ةهنر و معماري؛ هنر و تمدن شرق، شمارنشرية 

 17 ةمنطق ي:مورد ةطالع(م GISنشاني با استفاده از هاي آتشيابي ايستگاهمكان). 1396( محمودي، مهتاب؛ فالح خورسند، موسي
 . 400-409، صص  2 ةنخبگان علوم و مهندسي، شمار شهر تهران).

  ). سالنامة آماري.1390(مركز آمار ايران 

 ة آماري نفوس و مسكن.). سالنام1375(مركز آمار ايران 

 ). سالنامة آماري نفوس و مسكن.1385(مركز آمار ايران 

 ). سالنامة آماري نفوس و مسكن.1395(مركز آمار ايران 

 ةگزارش شـمار  هران.تعدالت در شهر (يك) وضعيت مسكن و سرپناه در مناطق ) 1392مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران (
156. 

، صص  75-76شماره  ،جمعيت ةفصلنام بررسي تأثير جمعيت بر تغييرات اجتماعي مسكن اهواز. ).1390( ملكي، سعيد
112-85 . 
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ليل فضايي فقر شهري تح). 1395كجوري، موسي (نژاد، حسين؛ زنگانه، احمد؛ كمانرودينوري، سامان؛ حاتميد، علي؛ وليموح

 . 19-37، صص 3 ة، شمار4شهري، سال  پژوهشي اقتصاد و مديريت -علمي ةفصلنام .در كالنشهر تهران

ـ   هاي كمي، اقتصـادي و پـيش  بررسي شاخص). 1396( پور، جواد؛ صارمي، حميدرضامهديان ت، بينـي سـاختار جمعي

 ةمارشـ ، 9دورة مطالعات مديريت شـهري،   ةفصلنام براي شهر تهران. 1400قيمت مسكن و مسكن مورد نياز تا افق 
 . 37-57، صص31

 20 ةمحّل :موردي ةمطالع(شهري  ةهاي فرسودتحليل بازآفريني بافت). 1396نيا، مرضيه (ساالرينصيري، اسماعيل؛ 

 . 135-148، صص 55 ةجغرافياي سرزمين، شمار مجّلة شهر تهران. 17 ةمنطق

ـ   ).1386( نصيري، معصـومه  ـ گا22دار در منـاطق  خانـه  ةتوزيع جغرافيايي فقر مسكن و پراكندگي زنـان مطلق  ةن

 . 223-240، صص 24 ة، شمار6دورة رفاه اجتماعي،  ةلنامفص تهران.

نقشـه   يـة شانون در ته يمدل آنتروپ يابيارز .)1395( باتخه ،يخسرو ؛سيادر ا،ينيمعروف ؛بايفر ،يداراب؛ ميابراه ،ينوحان

، 10 ة، شـمار 5دورة  ،يعـ يطب طيمخاطرات محـ  ةمجل هراز. زيآبخ ةدر حوز ليس وستنيو احتمال به وقوع پ تيحساس
 . 99-116صص 

-پيش وي و كيفي مسكن در شهر جيرفت هاي كمتحليل شاخص). 1394( وارثي، حميدرضا؛ كمال باغراهي، اسماعيل

،  4 ة، شـمار 2 دورة، سابق) مطالعات نواحي شهريجغرافياي اجتماعي شهري ( ةنشري .1400بيني مسكن مورد نياز تا سال 
 . 125-150صص 
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