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چکیده

به منظور دستیابی به هدف اصلی مطالعه حاضر مبنی بر شناسایی رابطه میان فقرشهری و دسترسی 

به خدمات شــهری در شــهر قزوین، رویکرد فقر قابلیتی و شاخص فقر چندبعدی، مدل حداقل فاصله 

گیری دسترســی به خدمات و محاســبات فاصله بر اســاس خط مستقیم یا روش اقلیدسی  برای اندازه 

کنش فقر در شــهر قزوین، شــاخص های فقر شــهری )۲۳  گرفتند. برای تبیین چگونگی پرا مدنظــر قــرار 

شــاخص( از متون نظری و تجربی مرتبط اســتخراج شــده و پس از انجام تحلیل عاملی، در ســه عامل 

جمعیت وابســته، محرومیت اجتماعی و محرومیت مســکن و محرومیت درآمدی خالصه و در محیط 

کی از تمرکز فقر شهری در بخش های جنوب و جنوب غربی شهر است. از  GIS ترسیم گردیدند. نتایج حا

گرفته در دسترسی به خدمات شهری از طریق روش های عینی و ذهنی  طرف دیگر بررسی های صورت 

)اســتفاده از پرسشــنامه( و اســتفاده از تحلیل عاملی، نشــان دهنده ضعف برخی از خدمات شهری در 

کنین )بویژه در پهنه های فقیر( می باشــد. در نهایت با بکارگیری رگرسیون خطی،  ســرویس دهی به ســا

یافته های تحقیق نشان دهنده وجود رابطه نسبی معنی داری بین فقر شهری و دسترسی به خدمات 

که شاخص فقر شهری با دو عامل خدمات پایه مسکن وخدمات سطح برزن  شــهری اســت، به طوری 

همبستگی داشته و رابطه معناداری دارند.
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مقدمه
در دهه هــای اخیــر، شهرنشــینی و رشــد شــهری در بســیاری از 
کشــورهای در حال توســعه افزایش یافته است. در سال ۱۹7۰، ۳7 
درصــد جمیعــت جهــان در شــهرها زندگــی می کرده  انــد. در ۱۹۹۵، 
ایــن رقــم 4۵ درصــد بــوده و انتظار مــی رود تا ســال ۲۰۲۵ این رقم 
فراتــر از ۵۰ درصــد باشــد )Masika,1997, 2(. در ربــع انتهایــی قرن 
۲۰ام، رشد سریع جمعیت در حدود ۱/۲ میلیارد نفر را به جمعیت 
کالن شهرهای  کرده اســت و از میان  شــهرهای جهان ســوم اضافه 
کشــورهای جنــوب قــرار دارنــد  دنیــا در قــرن ۲۱، تعــداد زیــادی در 
)UN,1995, 3(. همراه با این فرایند ســریع شهرنشــینی، فقر نیز به 
کاهش فقر شهری  سرعت در حال شهری شدن می باشد. بنابراین 
یکــی از مهم تریــن مســائل قابــل توجــه در مقیاس جهانــی خواهد 
که رشــد اقتصادی به  بــود. در ایــن میــان، در دهه ۱۹6۰ ایــن ایده 
گروه های فقیر را مورد مخاطب  کارآمدی نیازها و نگرانی های  طور 
قرار نمی دهد، مســیری را برای ورود "نگرش نیازهای اولیه" فراهم 
که اولویت  کرد. نقطه شــروع این نگرش به این مســئله اشاره دارد 
بایــد بــر ارضای نیازهای اساســی افراد برای غذا، آب، مســکن و ... 
به جای تمرکز بر شــاخص های رشــد اقتصادی قرار داده شــود و در 
واقع بســیاری از جوانب رفاه بوســیله شــاخص های برپایه درآمد یا 
مصــرف توضیــح داده نمی شــوند. از ایــن دیدگاه، مالك تشــخیص 
که بــرای هر فردی  کارکردهایی در زندگی اســت  فقــر، دســتیابی به 
کارکردهــا، قابلیت های  مطلــوب و ارزشــمند اســت. مجمــوع ایــن 
کــه در  افــراد را تشــکیل می دهــد. ایــن مفهــوم فقــر قابلیتــی اســت 

ح شــده اســت. بــه بیــان دیگــر فقر یک  مقابــل فقــر درآمــدی مطــر
پدیــده چند بعدی، شــامل جوانــب اقتصادی، اجتماعــی، و دیگر 

جوانب رفاه انسانی است. 
و  فقــر  تعاریــف  در  شــده  ایجــاد  تغییــرات  داشــتن  نظــر  در  بــا 
افزایــش تمرکــز بــر برخــورداری افــراد از خدمــات عمومی بــه عنوان 
نیازهــای افــراد به جای نگاه تک بعدی به فقر از جنبه درآمدی در 
کشــورهای توســعه یافته، این مطالعه ســعی بر بررسی رابطه میان 
فقر شــهری و دسترســی به خدمات عمومی در شــهر دارد. در واقع 
کنون، نگرش های  بــا وجــود توجه فزاینده جهانی به فقر شــهری تا
کاهش فقر شــهری به ندرت بر مداخالت توســط شــهرداری ها و به 
معنــای دیگــر برنامه ریزان شــهری و با  دید شهرســازی مورد توجه 
گرفتــه اســت. ایــن مطالعــه در پــی تمرکــز بر ایــن بعــد از ابعاد  قــرار 
چندگانــه فقر شــهری در نگرش های جدید اســت. زیــرا به تعبیری 
میزان دسترسی به خدمات شهری در تعریف فقیر بودن یا نبودن 
یــک ناحیه نقشــی مهم ایفا می نمایــد. در این مقالــه تالش بر این 
بوده تا با بررســی و ترســیم فقر شهری در شــهر منتخب قزوین، و از 
طرف دیگر بررسی وضعیت چگونگی دسترسی به خدمات شهری 
کشور  که آیا در شرایط شهرهای  در حوزه های شهری، به این نکته 
ما نیز رابطه ای مشخص میان میزان دسترسی به خدمات شهری 
کــه بی تردیــد خالی از  و فقــر وجــود دارد یــا نه، دســت یابد؛ تالشــی 
ضعــف و نقصان نیســت اما شــاید بتواند قدم اندکــی در دالیل فقر 

کاهش آن بردارد. شهری و چگونگی 

1- مروری مختصر برمتون نظری و تجربی مرتبط 

ادبیات مرتبط با موضوع مورد بررسی در این مقاله به دو بخش 
گــردد. موضوع این تحقیق در درجه نخســت با  اصلی تقســیم می 
مبانی مرتبط با فقر شــهری و روش های ترسیم آن مرتبط می گردد 
و در وهله دوم با ادبیات مرتبط با خدمات شــهری و دسترســی به 

این خدمات پیوند می یابد.

1-1- فقر شهری و شیوه های ترسیم آن 
کــه دارد،  ارائــه تعریفــی از فقــر، علی رغم درك نســبتًا ملموســی 
که فقــر مقوله ای چنــد بعدی اســت. بر همین  آســان نیســت؛ چرا 
مبنا، بین فقر مطلق و فقر نســبی، فقر شــهری و فقر روستایی، فقر 
اقتصــادی، معیشــتی و فقر اجتماعی  فرهنگــی، فقر درآمدی و فقر 

قابلیتی و... تمایز و تفاوت قائل می شوند.
کالسیك عمدتًا فقر را بر مبنای "کافی نبودن درآمد" فرد  دیدگاه 
یــا خانــوار بررســی و تحلیل می کنــد. تعیین خط فقــر از این دیدگاه 
که بر اساس آن یك حداقلی از میزان درآمد برای  ناشی شده است 
تأمین نیازهای معیشــتی فرد و خانوار مشــخص می شــود. ســپس 
کل درآمدشــان از  که  بــا توجه به محاســبه خــط فقــر، خانوارهایی 

کمتر باشــد،  فقیر محســوب می شــوند. با توجه به نقاط ضعف  آن 
ایــن رویکــرد در ارایه تصویر جامعــی از فقر و ابعاد آن، آمارتیا ســن، 
برنــده جایزه نوبل در ســال ۱۹۹8، رویکــرد قابلیتی را در تعریف فقر 
کــرد. در ایــن تعریف فقــر به معنــای محرومیــت از قابلیت در  بیــان 
گرفته می شــود )آمارتیا ســن، ۱۳8۲ ، ۲۱-۲6(. از این دیدگاه،  نظر 
که  کارکردهایی در زندگی اســت  مالك تشــخیص فقر، دســتیابی به 
کافی،  بــرای هــر فردی مطلــوب و ارزشــمند اســت؛ ماننــد: تغذیــه 
برخورداری از خدمات بهداشــتی، دسترســی به آموزش و پرورش، 
ایــن  مجمــوع   ... و  اجتماعــی  تصمیم گیری هــای  در  مشــارکت 
 .)Sen,1981, 24( کارکردهــا، قابلیت های افراد را تشــکیل می دهــد
برای مثال، فرد با درآمد باال، اما محروم از مشــارکت های سیاسی، 
که بر حسب  در حالت معمولی فقیر محســوب نمی شــود، در حالی 

یك نوع آزادی مهم، آشکارا فقیر است.
کــه به تعریف  َرتــن، جمــع بندی مناســبی از انواع دیدگاه هایی 
کلــی از تعاریف فقر  فقــر وجود دارد ارایه داده اســت. او ســه دســته 
را بــه صــورت تعریــف اقتصــادی،  تعریــف مشــارکتی و فقــر قابلیتــی 
که ذکر  ارایــه داده اســت )Wratten,1995:12-15&27(. همانگونه 
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شــد، فقر شــهری یک پدیده چند بعدی۱ اســت و عوامل متعددی 
را عــالوه بــر شــاخص های اســتاندارد ســطح درآمــد و ســرانه تولیــد 
ناخالــص داخلــیGDP( ۲( شــامل می گــردد. بانــک جهانــی به پنج 
کنــد: فقر درآمــدی، فقر بهداشــت، فقــر تعلیم  بعــد فقــر اشــاره می 
و تربیــت، ناامنــی در تصــرف مســکن و ناامنــی شــخصی و ناتوانی۳ 
)World Bank, 2010, 2(. هریــک از این ابعاد، شــاخص هایی را در 
گیرند. با اســتخراج این شــاخص ها می توان به ترسیم نقشه  برمی 
خ جغرافیایی از فقر است  فقر پرداخت. نقشــه فقر اساســًا یک نیمر
کشور فقر وجود دارد  کدام بخش های یک  که در  که نشان می دهد 
)Hentschel et al., 1998,147(. اینچنیــن نقشــه هایی می تواننــد 
نقــش مهمی در هدایت چگونگی اختصاص ســرمایه های عمومی 

.)Coudouel, et. al, 2002, 412( کاهش فقر داشته باشند برای 
که به  از طــرف دیگــر فراینــد ترســیم فقــر شــامل مراحلــی اســت 
صــورت مختصــر عبارتنــد از: تعریــف هدف و اســتفاده مــورد انتظار 
 Baker and( از ترســیم،  انتخــاب شــاخص های فقــر و رفــاه انســانی
 Baharoglu and Kessides, 2002,(،  )Schuler, 2004, 48-56
 World Bank,( و )Coudouel. et.al, 2002, 410- 415( ،)130-138
21 ,2011(، انتخــاب داده هــای اولیه، روش های نقشه ســازی فقر 
 Henninger & Snel, 2002, 2- 3&7-( و )Davis, 2003, 5- 25(
13(، انتخــاب روشــی بــرای محاســبه، بــرآورد، یــا نمایش شــاخص 
فقــر بــرای ناحیــه جغرافیایــی، تصمیم گیــری بــرای شــمار واحدها 
برای نقشــه نهایی )تجزیه( برای ارائه داده های فقر، تولید و توزیع 

نقشه ها، نظارت مصرف و بازخورد. 

1-2- دسترسی به خدمات شهری
قابلیــت دسترســی، یک مفهوم رایج اســت اما در مــورد تعریف 
آن اجماعی وجود ندارد. قابلیت دسترســی به دســتیابی آسان به 
کاال و خدمات توسط مردم برمی گردد.  ساختمان ها یا امکانات یا 
بنابراین می تواند اندازه گیری فرصت نسبی برای تعامل یا برقراری 
ارتبــاط بــا یــک پدیــده مثــاًل پــارک بیــان شــود. قابلیــت دسترســی 
که بوســیله آن می توان به فعالیت ها از  معمواًل به عنوان ســهولتی 
نقطه معینی و بوســیله سیســتم حمل و نقل معینی دست یافت، 
گونــی  گونا قابلیــت دسترســی جوانــب  تعریــف می گــردد. مفهــوم 

ماننــد جنبه هــای فیزیکــی، ذهنــی، اقتصــادی و مالــی وابســته به 
کاربــری زمیــن و حمــل و نقــل مــورد نظــر را دربرمی گیرد.  طبیعــت 
همچنیــن قابلیــت دسترســی در میان افراد مختلــف در زمان های 
 .)Lotfi & Koohsari, 2009, 420-421( مختلــف متفــاوت اســت
پنچانســکی و توماس4، دسترسی را به مجموعه ای از ابعاد تقسیم 
می کننــد:  قابل دســتیابی بودن، در دســترس  بودن، مــکان، قابل 
اســتطاعت بودن و قابــل پذیــرش بــودن.  ایــدی و اندرســون۵ نیــز 
کــه فراتــر از  گســترده  تری از دسترســی را در نظــر می گیرنــد  تعاریــف 
دسترســی فضایــی یــا جغرافیایــی اســت. برای مثــال اثــرات مالی، 

.) Higgs, 2005,121-123 اطالعاتی و رفتاری )به نقل از
کــه به منظــور ارزیابی  گفت  بنابرایــن بــه طــور خالصه می تــوان 
قابلیت دسترسی مجموعه ای از خدمات برای جمعیت موردنظر، 
ابتــدا بایــد نگرش هــای متفاوت بــه اندازه گیری قابلیت دسترســی 
گرفتــه شــوند و همچنیــن نوع فاصله اســتفاده شــده برای  در نظــر 
محاسبه شــاخص های قابلیت دسترســی منتخب، تعیین شوند. 

این نگرش ها در جدول ۱ خالصه شده  اند.
بــرای محاســبه  را می تــوان  نــوع فاصلــه  کلــی چهــار  بــه طــور 
کــرد. فاصله اقلیدســی8  شــاخص های قابلیــت دسترســی انتخاب 
)خــط مســتقیم(، فاصلــه منهتــن۹ )فاصلــه دو ضلــع یــک مثلــث 
کوتاه ترین فاصله  قائم الزاویه، پایه هر یک فاصله اقلیدسی است(، 
 Apparicio, 2006, 195-196;( کوتاه تریــن زمــان شــبکه شــبکه۱۰ و 

.)Talen, 2003,184
در ایــن قســمت، بــه مطالعــات تجربی مرتبط اشــاره می شــود. 
در ســال ۲۰۰۹، مطالعــه ای تحــت عنوان تکنیکی بــرای تحلیل فقر 
کاســتاریکا،  کوچک توســط دالاســپرال در شــهر لیبریا در  در نواحی 
گرفت. در این مطالعه از روش نیازهای پایه برآورده نشده۱۱  صورت 
)UBN( برای تعیین اینکه مکان موردنظر ســهمی باال، متوســط یا 
کمی از خانوارهای فقیر را دارد، اســتفاده شــده اســت. ابتدا، چهار 
بعــد از فقــر )مســکن، آب و فاضــالب، آمــوزش و پــرورش و هزینــه( 
برای هر ناحیه محاســبه شــده  اند. سپس سه درجه از فقر برای هر 
بعد فقر تنظیم شــده اســت و توزیع محدوده آن در نقشه های فقر 
نشــان داده شــده اســت. ســرانجام چهار بعد مذکور فقر شهری در 
 GIS از روش روی هم اندازی الیه ها در )TP( کلی یک شاخص فقر 
ترکیب شــده اند و توزیع فضایی آنها در یک نقشــه فقر نشــان داده 

.)De La Espriella, 2009, 2410-2413( شده است
کــه در ســال ۲۰۰7 توســط Baud و همکاران در  در  مطالعــه ای 
هند انجام شده است، با بکارگیری "چارچوب سرمایه معیشت"۱۲ 
یــک  بــا ایجــاد  تــا  بــه تصویرســازی فقــر شــهری پرداختــه اســت 
شــاخص جدیــد از محرومیــت چندگانــه بتواننــد به تعییــن اثرات 
هدف گذاری بخشــی یا ناحیه ای توســط سیاست سازان بپردازند. 
در ایــن مطالعــه چهــار نوع مختلف ســرمایه/ محرومیت ســرمایه 
رایج در نگرش های معیشــتی شــهری، استفاده شده اند. سرمایه 
اجتماعــی )شــامل شــاخص تبعیض اجتماعی(، ســرمایه انســانی 
)شــامل شــاخص اشــتغال و تحصیــالت(، ســرمایه مالــی )شــامل 
شــاخص وضعیــت مالــی و دارایی هــای خانوار( و ســرمایه فیزیکی 
)شــامل داشــتن آب آشــامیدنی ســالم، فاضالب، برق و شــاخص 

تعریفنگرش
شمار امکانات در یک ناحیه داده شدهکانتینر6

شــمار امکانات در یک فاصله داده شــده از یک نقطه پوشش7
از مبدا

فاصله میان یک نقطه از مبدا و نزدیک ترین امکاناتحداقل فاصله

فاصله میانگین میان یک نقطه از مبدا و تمامی امکاناتهزینه سفر

جاذبه

که احتماال گسترده  ترین مدل تعامل  در مدل جاذبه، 
فضایی می باشد، تعامل میان مکان ها بوسیله اثرات 
کــی فاصلــه، ماننــد تعامــل میــان اجســام در  اصطکا

فیزیک نیوتن، وزن داده می شود.

جدول 1- نگرش های مختلف نحوه محاسبه شاخص های اندازه گیری دسترسی.

)Talen, 1998, 25-27; Talen & Anselin, 1998, 598-599; Higgs, 2005, 123( :ماخذ
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تعــداد زیــاد جمعیــت در واحد مســکونی(. درنهایــت ترکیب چهار 
محرومیت ســرمایه ای ذکر شــده، شــاخص محرومیت چندگانه را 
کــه با اســتخراج جــدول شــاخص ها از  ســاخته اند. بدیــن ترتیــب 
داده های سرشــماری و اتصال آنها به نقشه مناطق، نقشه توزیع 
هرکــدام از شــاخص ها ایجــاد و از طریق روی هم گــذاری الیه های 
گردیده است.  GIS، نقشــه شــاخص محرومیت چندگانه ترســیم 
در واقــع ایــن مطالعــه تصویرســازی تمرکــز فضایی فقر، تنــوع فقر 
در مناطــق شــهر، تمرکــز فقــر در زاغه هــا را بــا بکارگیــری داده های 
سرشــماری و از طریــق تحلیــل چند معیــاری بــا بکارگیــری GIS و 
.)Baud et al., 2008, 1394-1397( انجام می دهد ILWIS مدل
کــه در ســال  کشــور، در مطالعــه ای  در زمینــه مطالعــات داخــل 
گرفته، فقر  کشــور صــورت  ۱۳88 در زمینه ترســیم فقر شــهری۱۳ در 
شــهری در شهر شــاهرود با استفاده از داده های سرشماری نفوس 
و مســکن ســال ۱۳8۵ ترســیم شــده اســت. در این مطالعه هشت 
شــاخص ) از قبیــل بعــد خانــوار، درصــد جمعیت بی ســواد، درصد 
کار رفته اند. در این  افراد بیکار و...( به عنوان شاخص های فقر به 
مطالعــه، از روش تحلیــل عاملــی به منظور تحلیل این شــاخص ها 
ســرمایه  در  محرومیــت  عامــل  ســه  نهایــت  در  و  شــده  اســتفاده 
نیــروی انســانی، محرومیــت مالــی و محرومیت اشــتغال و مســکن 
کــه از تحلیل عاملی اســتخراج شــده اند، ترکیب و شــاخص IMD را 
Physical Plan-  ( که در یك نقشه ترسیم شده اند تشکیل داده اند 

.)ning Research Center, 2009, 83
در زمینه دسترسی به خدمات، مطالعه ای با عنوان "محالت به 
عنوان خدمات دهندگان: روشی برای اندازه گیری دسترسی پیاده" 
در ســال ۲۰۰۳ در شهر پرتلند، توســط امیلی تلن انجام شده است. 
دراین مطالعه، در اختیار داشتن خدمات بر حسب داشتن دسترسی 
کنین و خدمات، تعریف شــده و  و یــا نزدیــک بودن فاصله میان ســا
که دسترســی در ســطح محله مطرح اســت، دسترسی به  از آنجایی 
خدمات پارک، مدرسه و مغازه بر پایه حرکت پیاده به جای اتومبیل 
بــا بکارگیــری روش حداقــل فاصلــه و بلــوک منهتــن، اندازه گیــری 
شــده اند. داده  نمایــش  گانــه  جدا نقشــه های  در  تفکیــک  بــه  و 
از طــرف دیگــر برحســب شــاخص های درصــد جمعیــت زیر ۱8 
سال، درصد جمعیت باالی 6۵ سال، درآمد متوسط خانوار، درصد 
که وســیله نقلیه ندارند، نیازهای جمعیت  خانه های اشغال شــده 
گرفته شــده و ترســیم شده  اند. درنهایت با ترکیب  محله نیز در نظر 
شاخص نیاز محلی و دسترسی به خدمات در سطح محلی، نقشه 
کم به خدمات ترســیم شده است. محالت با نیاز باال و دسترســی 

1-3- ارتباط بین فقر و دسترسی به خدمات
از مهم ترین عوامل در برنامه ریزی شــهری، استفاده از فضاها و 
کامل تر ، عدالت فضایی اســت. در این  توزیع مناســب و به عبارتی 
کاربری ها و خدمات شــهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند  راســتا، 
که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه 
بــه اســتحقاق و شایســتگی افــراد می توانند بــا برقــراری عادالنه تر، 
ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار 

کاهش فقر بیانجامد. نمایند و به 

افــراد فقیــر اغلب بــه طور سیســتماتیک از فرصت  ها، اشــتغال، 
کنترل  امنیت، ظرفیت و قدرت محروم می شوند. این امر آنها را از 
گزارش"اهداف توسعه هزاره"۱4  بهتر زندگی شان ناتوان می سازد. در 

کرده، آمده است: کنین نواحی فقیر تمرکز  که بر بهبود زندگی سا
بخش اعظم فقر شــهری ناشــی از محرومیت از زیرســاخت ها و 
گی های زندگی شهری که انحصاری  خدمات است. افراد فقیر از ویژ
برای اقلیت مرفه است-شامل توان بیان مسائل سیاسی، مسکن 
کیفیــت، امنیــت و اجــرای قانــون، تحصیــالت، خدمات  امــن و بــا 
کافی، دسترســی به  کارا و مطلوب، درآمد  بهداشــتی، حمل و نقل 
گی های شهروندی،  کاالها، اعتبار- و به بیان ســاده ویژ خدمات و 

.)Mercado et al., 2007,7-8( محروم می گردند
که چالش های معمول در دسترسی به  شواهد نشان می دهند 
خدمات شــهری قابل اســتطاعت مربوط به تامیــن مالی، ظرفیت 
کمبود سیاســت های یکپارچه، و مســائل  کمبــود داده،  محــدود، 
حکومت، شــامل ســطح باالی فســاد مالــی در ارائه خدمــات پایه، 

می باشند. 

2- شناخت عرصه مطالعه

گام اول مطالعــات،  ح، در واقــع  شــناخت و مطالعــه بســتر طــر
برنامه ریــزی و هرگونــه مداخلــه در ســطح فضا خواهد بــود. بر این 
گی هــای  اســاس در ایــن مطالعــه پــس از نگاهــی اجمالــی بــه ویژ
کالبدی- عــام شــهر قزوین )از قبیــل موقعیت،  جمعیت،  ســاختار 
کاربــری اراضــی و ...( و همچنیــن شــاخص های  فضایــی،  نظــام 
مرتبط با فقر شــهری )از قبیل وضعیت ســواد، بهداشت، مسکن، 
دسترسی به خدمات رفاهی و...(، نتایج سه مطالعه انجام شده 
گرفته اند تا بتوان در صورت  مرتبط با فقر شهری مورد بررسی قرار 
گرفت. این مطالعات  امــکان، از یافته هــای مطالعات مذکور، بهره 
ح  CDS اول شــهر قزوین در  شــامل مطالعــات فقــر شــهری در طــر
ح  ح CDS دوم شــهر قزوین در ســال ۱۳88و طر ســال ۱۳87، طــر
توانمند ســازی ســکونتگاه های فرودســت و حاشیه نشین در سال 

۱۳87 می باشند.
گرفته، در یک تقســیم بندی، شــهر  بر اســاس مطالعات صورت 
که شــامل بافت  قزویــن از چهــار نوع بافت مختلف تشــکیل شــده 
ســنتی، بافــت متعــارف، بافــت نوگرا و بافت حاشــیه ای می باشــد. 
کــه اغلب با فقر شــهری مرتبط اســت در بخشــی از  بافــت فرســوده 
گرفته انــد. همچنیــن نتایج  بافــت ســنتی و بافت حاشــیه ای قــرار 
شــاخص های  در  قزویــن  شــهر   CDS مطالعــات  از  آمــده  بدســت 
تعریف کننــده فقــر نشــان دهنده افزایــش فقــر شــهری در مناطــق 
که شــامل محالتی مانند  جنوبــی و غربــی شــهر قزوین بوده اســت 
میدان میوه و تره  بار، سالمگاه، مغالوک، محدوده راه آهن و هادی 
آباد می باشــد. از طرف دیگر، میزان دسترسی به خدمات آموزشی 
کل شــهر قزوین، خوب، خدمات بهداشتی – درمانی و تجاری  در 
و تجهیــزات شــهری متوســط و دسترســی بــه خدمــات فرهنگــی و 
که می تواند ناشی از  ورزشــی و تفریحی ضعیف ارزیابی شــده اســت 

تعداد این فضاها و چگونگی توزیع آنها در شهر قزوین باشد. 
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3- روش شناسی مطالعه

3-1- ترسیم فقر شهری 
شــهر  ســطح  در  آن  توزیــع  و  شــهری  فقــر  تعییــن  منظــور  بــه 
و مســکن ســال ۱۳8۵  نفــوس  از داده هــای سرشــماری  قزویــن، 
گردیده است.  برای اســتخراج شــاخص های فقر شــهری اســتفاده 
گرفتــن دو اصــل  بــا درنظــر  اســتخراج شــاخص های فقــر شــهری 
گرفتــه اســت. اصــل اول رجــوع بــه ادبیــات فقــر شــهری و  صــورت 
مطالعــه شــاخص های بکاررفتــه در مطالعات مشــابه و اصل دوم، 
درنظرداشــتن محدودیــت داده هــای در اختیــار اســت. در نهایــت 
که مستقیمًا  دو نوع شــاخص اســتخراج شدند. اول شاخص هایی 
دیگــری،  و  آمده انــد  بدســت  سرشــماری  جــدول  فیلدهــای  از 
که از ترکیب شاخص های نوع قبلی  شــاخص های ترکیبی هســتند 
محاســبه شــده  اند. ایــن شــاخص ها ماتریســی بــزرگ شــامل ۲۳ 

ســتون )شــاخص ها( و ۲6۳ سطر )حوزه های شــهری( تشکیل داد 
کــه اطالعــات پایه مورد نیاز برای تحلیل عاملی به شــمار می روند. 
گرفته شــده برای مطالعه فقر شــهری در شهر  شــاخص های درنظر 
کم جمعیتی، درصد جمعیت کمتر  قزوین به صورت زیر هستند: ترا
از 6 ســال، درصــد جمعیــت باالی 6۵ ســال، درصــد جمعیت مرد 
بی ســواد، درصــد جمعیت زن بی ســواد، درصد جمعیت بی ســواد 
که بر اثر فوت یا طالق همســر  کل، درصد جمعیت افراد بی همســر 
خود را از دســت داده  اند، درصد واحدهای مســکونی با مســاحت 
کمتــر از ۵۰ متــر، درصــد واحدهای مســکونی با مســاحت ۵۰ تا 7۵ 
متر، درصد جمعیت شاغل مرد، درصد جمعیت شاغل زن، درصد 
کار مرد،  کل جمعیــت شــاغل، درصد جمعیت دارای درآمــد بدون 
کار زن، درصد جمیعت دارای  درصــد جمعیت دارای درآمد بدون 
کل، درصد جمیعت خانه دار مرد، درصد جمیعت  کار  درآمد بدون 
کل، تعداد معلولین، تعداد  خانه دار زن، درصــد جمعیت خانه دار 

مطالعهشاخصشماره

کم جمعیتی۱ ترا
UN, 2003;

Baud et al., 2008
Woldemariam and Limia, 2003

کمتر از 6 سال۲ زبردست،۱۳۹۳درصد جمعیت 
زبردست،۱۳۹۳درصد جمعیت باالی 6۵ سال۳

  ;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002; Moser et al., 1996درصد جمعیت مرد بی سواد4
Baud et al., 2008

;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002, Moser et al., 1996درصد جمعیت زن بی سواد۵
Baud et al., 2008

کل6 ;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002; Moser et al., 1996درصد جمیعت بی سواد 
Baud et al., 2008

که بر اثر فوت یا طالق 7 درصد جمعیت افراد بی همسر 
Baharaoglu and Kessides, 2002همسر خود را از دست داده  اند

کمتر از ۵۰ متر8 Moser et al., 1996درصد واحدهای مسکونی با مساحت 
Moser et al, 1996درصد واحدهای مسکونی با مساحت ۵۰ تا 7۵ متر۹
Baud et al., 2008درصد جمعیت شاغل مرد۱۰
Moser et al., 1996درصد جمعیت شاغل زن۱۱
کل جمعیت شاغل۱۲ Baud et al.2008درصد 
کار مرد۱۳ Baharoglu, Kessides, 2002درصد جمعیت دارای درآمد بدون 
کار زن۱4 Baharoglu, Kessides, 2002درصد جمعیت دارای درآمد بدون 
کل۱۵ کار  Baharoglu, Kessides, 2002درصد جمیعت دارای درآمد بدون 
Baud et al., 2008درصد جمیعت خانه دار مرد۱6
Baud et al., 2008درصد جمیعت خانه دار زن۱7
کل۱8 Baud et al., 2008درصد جمعیت خانه دار 
زبردست،۱۳۹۳تعداد معلولین۱۹
زبردست،۱۳۹۳تعداد خانوار دارای معلول۲۰
UN, 2003تعداد خانوار در واحد مسکونی۲۱
UN, 2003, Moser et al,1996بعد خانوار۲۲
Baud et al, 2008تعداد نفر در واحد مسکونی۲۳

جدول 2- شاخص های منتخب برای اندازه گیری و ترسیم نقشه فقر در شهر قزوین.

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین



۵۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

خانوار دارای معلول، تعداد خانوار در واحد مسکونی، بعد خانوار، 
تعداد نفر در واحد مسکونی.

کــه  عامــل  چنــد  بــه  شــاخص ها  تعــداد  کاهــش  منظــور  بــه 
توصیف کننــده شــاخص های مذکــور بــوده و تحلیل هــا را ســاده تر 
افــزار SPSS اســتفاده  نــرم  از تحلیــل عاملــی در محیــط  نماینــد، 
کاهــش تعــداد زیــادی از متغیرهای  گردیــد. در واقــع ایــن تکنیــک 
می نمایــد  امکان پذیــر  عوامــل،  از  کمتــری  تعــداد  بــه  را  وابســته 
)زبردست،۱4،۱۳87(. در این مطالعه در بخش اول تحلیل عاملی 
گرفت. ســپس به منظور دســتیابی به نتایج بهتر،  تاییدی صورت 

کتشافی نیز انجام شد.  تحلیل عاملی ا
در اینجــا بــه منظــور دســتیابی بــه بهتریــن خروجــی از تحلیــل 
که  گردیــد. بدین صورت  عاملــی، نــرم افزار مذکور چندیــن بار اجرا 
کدام با تغییر و بعضًا حذف  تحلیل دو، ســه، چهار و پنج عاملی هر 
کفایت  برخی شاخص های منتخب امتحان شدند. برای سنجش 
داده هــا برای انجام تحلیل عاملی، ابتدا مقدار عددی KMO  برابر 
که بیش از ۰.6۰    KMO گردید. با توجه به مقدار با ۰.6۱۱ محاســبه 
اســت و همچنیــن نتیجه آزمــون بارتلت ) با ۹۹ درصــد اطمینان(، 
انجــام تحلیــل عاملی مناســب تشــخیص داده شــد. پــس از انجام 
تحلیل عاملی با چندین عامل اســتخراج شــده، ســرانجام تحلیل 
ســه عاملــی پــس از انجــام دوران، بــا متغیرهــای "درصــد جمعیت 
کمتــر از 6 ســال، درصد جمعیــت باالی 6۵ ســال، درصد جمعیت 
که بــر اثر فــوت یا  مــرد بی ســواد، درصــد جمعیــت افــراد بی همســر 
طالق همســر خود را از دست داده  اند، درصد واحدهای مسکونی 
کل جمعیت شاغل، درصد  کمتر از ۵۰ متر مربع، درصد  با مساحت 
کار مرد، درصد جمیعت خانه دار زن،  جمعیت دارای درآمد بدون 
تعــداد خانــوار دارای معلول، تعداد خانوار در واحد مســکونی، بعد 
خانــوار، تعــداد نفــر در واحد مســکونی" به عنوان بهتریــن نتیجه از 

گردید. تحلیل عاملی انتخاب 
نام گــذاری عوامــل  فراینــد تحلیــل عاملــی،  از  آخریــن مرحلــه 
کار تحلیــل  ج اســت. ایــن بخــش از دشــوارترین مراحــل  مســتخر
که تا حدی ســلیقه ای و ذهنی است و چارچوب  عاملی اســت چرا 
خاصی ندارد. بلکه تجربه، آشنایی با ادبیات و تسلط بر موضوع را 

کتورهای ســه  گانه بدست  طلب می نماید. در نهایت، نام  گذاری فا
گرفت. آمده به صورت زیر انجام 

که به منظور قابل قیاس  کردن عوامل در هر سه  قابل ذکر است 
عامل اســتخراج شــده فقر شــهری، تکنیک "انتقال مقیاس خطی 
گرفته شــد تا عوامل در بازه  نرمال"Zebardast, 2008, 319( ۱۵( بکار 

گیرند و قابل مقایسه شوند.  صفر و یک قرار 
که اعداد مقیاس دهی شده هر حوزه از شهر در سه عامل  حال 
نهایی بدســت آمده در اختیار هستند، الزم است تا توزیع فضایی 
این امتیازها در سطح شهر بررسی گردد تا بتوان نتیجه بدست آمده 
را بــه راحتــی درک، تفســیر و تعبیــر نمــود. بدیــن جهت الزم اســت 
که شــامل ســه ســتون و ۲6۳ ســطر اســت را به  کتورها  تا جدول فا
محیط نرم افزار GIS منتقل نمود تا با استفاده از قابلیت های این 
نرم افزار، به هدف توزیع فقر شهری در سطح شهر نایل آمد. براین 
اســاس، نقشــه فقر شهری در سه عامل یادشده در محیط نرم  افزار 
گردیدند )نقشهa, b, c-۱(. در نهایت به منظور نمایش  GIS ترسیم 
 )IMD( ۱6کلــی فقــر در شــهر قزوین از شــاخص محرومیت چندگانــه
کــه مردم تحت  اســتفاده شــده اســت. محرومیــت چندگانه زمانی 

گون هستند، اتفاق می افتد. گونا تاثیر محرومیت های 
کــه نقشــه d-۱ نشــان می دهد، فقر شــهری در نیمه  همانگونــه 
کــه رنگ هــا غلظــت بیشــتری پیــدا  جنــوب و جنــوب غربــی شــهر 
می کنند، شــدت بیشــتری دارد. به بیان دیگر فقر شهری بر اساس 
شــاخص های منتخــب از میان داده های سرشــماری ســال ۱۳8۵ 
کــه بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل عاملــی خالصــه و طبقه  بنــدی 
شــدند، در حد حوزه های شــهری در شــهر قزوین توزیعــی همانند 

آنچه در نقشهd-۱ نشان داده شده، دارد. 

3-2- بررسی قابلیت دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین
با وجود اینکه در این مطالعه به ســنجش وضعیت دسترسی به 
خدمــات شــهری از طریق رجوع به ادبیات مرتبــط و ارقام و فواصل 
کاربری های خدماتی، از طریق  حداقل پوشــش خدماتی هر یک از 
روش های رایج پرداخته شده است، به منظور تدقیق نتایج بدست 
آمده، در مرحله بعد، اقدام به ســنجش میزان دسترســی ذهنی به 

درصد جمعیت باالی 6۵ سال ۰.7۹

Dependent Populationجمعیت وابسته 

 

درصد جمعیت افراد بی همسر ۰.7۵
بعد خانوار -۰.8۹

نفر در واحد مسکونی -۰.84
کار )مرد( درآمد بدون  ۰.6۵

کمتر از ۵۰ متر مربع درصد واحدهای مسکونی با مساحت  ۰.67  
 

Housing and Social Deprivationمحرومیت اجتماعی و مسکن
 

خانوار در واحد مسکونی ۰.7۰
تعداد خانوار دارای معلول ۰.67

درصد جمعیت مرد بی سواد ۰.8۳
کمتر از 6 سال درصد جمعیت  ۰.۵۲  

 
Income Deprivationمحرومیت درآمدی 

 

کل جمعیت شاغل درصد  -۰.8۵
درصد جمیعت خانه دار زن ۰.۵8

جدول3- نام  گذاری عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی به همراه بار عاملی هر شاخص.
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خدمات شــهری در بخش های فقیر و نســبتًا فقیر در شهر، از طریق 
گردیده اســت. تا بتوان عــالوه بر  کنین آنهــا  ارایــه پرسش ــنامه به ســا
بررسی صحت نتایج بدست آمده، به تدقیق نتایج مذکور پرداخت. 
بدیــن منظور ابتدا روش عینی و ســپس روش ذهنی بکارگرفته 

که در ادامه می آید. شده است 

3-2-1- روش عینــی17 )اســتفاده از روش قابلیت دسترســی به 
خدمات(

بــا در اختیــار داشــتن پهنه  بنــدی فقــر در شــهر قزویــن، بررســی 
کنین، مدنظر  چگونگــی دسترســی بــه خدمات شــهری توســط ســا
حداقــل  روش  شــهری،  خدمــات  شناســایی  پــس  دارد.  قــرار 
بــه دلیــل آنکــه در مقایســه  بــرای اندازه گیــری دسترســی  فاصلــه 
راحتــی  بــه  و  اســت  فهم تــر  قابــل  و  ســاده تر  دیگــر  روش هــای  بــا 
می توانــد در محیــط GIS اســتفاده شــود، بکارگرفتــه شــده اســت. 
تحقیــق  ایــن  در  فاصلــه  معیــار  و  زدن  قــدم  تحــرک  غالــب  روش 
گرفتــه شــده اســت.  یــا خــط مســتقیم درنظــر  فاصلــه اقلیدســی 

با رجوع به ادبیات مرتبط و استخراج فاصله بهینه برای دسترسی 
بــه خدمــات شــهری، و از طــرف دیگــر مشــخص ســاختن خدمــات 
مذکور در سطح شهر، می توان اقدام به ترسیم محدوده های دارای 
دسترســی فیزیکــی بــه خدمات عمومی بــه تفکیــک، در محیط نرم 
کاربری  افــزار GIS دســت یافــت. در واقع با داشــتن شــعاع عملکــرد 
)مثاًل دبســتان 4۰۰ متر(، محدوده ای دایره ای شــکل از مســاحتی را 

کاربری )دبستان( سرویس می دهد، بدست می آید.  که 
در مجموع بررســی نتایج به دســت آمده از وضعیت دسترســی 
که بیشتر  به خدمات شــهری با معیار فاصله بهینه نشــان می دهد 
که در نقشه تولیدشده توسط شاخص IMD به عنوان  بخش هایی 
نواحــی محــروم و نســبتًا محــروم مشــخص شــده اند، از دسترســی 
فیزیکــی نامناســبی در خدمــات ورزشــی، فضای ســبز و دسترســی 
نســبتًا مناســب تر در خدمــات آموزشــی)راهنمایی و دبیرســتان(، 
و  فرهنگی-اجتماعــی  خدمــات  امــا  اســت.  برخــوردار  مذهبــی 
آموزشــی) مهدکــودک( در بســیاری از حوزه های شــهر از دسترســی 

مطلوبی برخوردار نیستند.

کتور "جمعیت وابسته" نقشه a( -1(  پهنه بندی فقر در شهر قزوین در مقیاس حوزه بر اساس امتیازهای بدست آمده از تحلیل عاملی در فا
کتور "محرومیت اجتماعی و مسکن" )b( پهنه بندی فقر در شهر قزوین در مقیاس حوزه، بر اساس امتیاز بدست آمده از تحلیل عاملی در فا

کتور "محرومیت درآمدی" )c( پهنه بندی فقر در شهر قزوین در مقیاس حوزه بر اساس امتیازهای بدست آمده از تحلیل عاملی در فا
IMD توزیع فقر در شهر قزوین در مقیاس حوزه، بر اساس شاخص محرومیت چندگانه )d(

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین
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3-2-2- روش ذهنی18 )اســتفاده از پرسشنامه جهت سنجش 
میزان دسترسی به خدمات شهری(

بــا وجــود اینکه در این مطالعه به ســنجش وضعیت دسترســی 
بــه خدمــات شــهری از طریــق رجــوع بــه ادبیــات مرتبــط و ارقام و 
کاربری های خدماتی،  فواصل حداقل پوشــش خدماتی هر یک از 
از طریــق روش هــای رایــج پرداخته شــد، بــه منظور تدقیــق نتایج 
بدست آمده، اقدام به سنجش میزان دسترسی ذهنی به خدمات 
شــهری در بخش هــای فقیــر و نســبتًا فقیــر در شــهر، از طریــق ارایه 
گردیده است. تا بتوان عالوه بر بررسی  کنین آنها  پرسش ــنامه به سا

صحت نتایج بدست آمده، به تدقیق نتایج مذکور پرداخت.
ایــن پرسشــنامه در دو ناحیــه فقیر و نســبتًا فقیر؛ بدســت آمده از 
گردیده است. این  نقشــه محرومیت چندگانه در سطح شــهر، توزیع 
دو ناحیه به ترتیب شــامل ۵7 و 6۰ حوزه شهری است.جهت تعیین 
تعــداد نمونــه مــورد نیــاز ابتــدا از روش نیمــن۱۹ بــرای تعییــن حوزه ها 
استفاده گردید که تعداد حوزه نمونه برای ناحیه اول )فقیر( ۲۳ و برای 
ناحیه دوم )نسبتًا فقیر( ۲۵ بدست آمده است )زبردست، ۱۱،۱۳87(:

n= 

ســپس بــرای تعییــن تعداد نمونــه در هر ناحیــه )فقیر یا نســبتًا 
فقیر( از رابطه زیر استفاده شد و در هر ناحیه به ترتیب تعداد ۱۱۵و  
نمونــه ۱۲۵)در مجمــوع ۲4۰ نمونــه( تعییــن  و به صــورت تصادفی 

گردیدند: سیستماتیک، انتخاب 
nh=

حوزه هــای  در  شــده  طراحــی  پرسشــنامه های  توزیــع  از  پــس 
تعییــن عوامــل  نتایــج، جهــت  اســتخراج  و  نظــر  مــورد  جمعیتــی 
تعیین کننــده دسترســی به خدمات شــهری از روش تحلیل عاملی 
در هریک از سطوح منتخب محله، برزن، ناحیه و منطقه استفاده 
کــه روش تحلیــل عاملی چهــار مرتبه و  شــده اســت. بدین مفهوم 

گرفته شده است. برای هر سطح بکار 
نتایج این تحلیل به استخراج عواملی در هر سطح منجر می گردد 
که در واقع نشان دهنده و تعریف کننده دسترسی به خدمات در آن 
ســطح خاص می باشند. به عنوان نمونه تحلیل عاملی انجام شده 
در ســطح محلــه بــه اســتخراج دو عامــل خدمات در ســطح محله و 
که در واقــع این دو عامل  گردیده اســت  خدمات پایه مســکن منجر 

کلیه شاخص های بکاررفته در تحلیل خواهند بود. بیانگر 
عامل های بدست آمده در هر یک از سطوح چهارگانه خدماتی 
در جدول 4 آورده شــده اند. ســپس به منظور درک آسان تر نتایج، 
توزیــع نمرات استخراج شــده بــرای هر عامل، در ســطح حوزه های 

نمونه گیری شده در شهر، ترسیم شده اند )نقشه ۳(.

4- ســـــنجش رابطـــــه میـــــان فقـــــر شـــــهری و 
دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

در انتهــا از روش تحلیلــی رگرســیون خطــی بــه منظور ســنجش 
وجــود و یــا عــدم وجــود رابطــه میــان فقــر شــهری و دسترســی بــه 
که وابستگی  خدمات شــهری اســتفاده شــده اســت. بدین ترتیب 
میــان فقــر شــهری و دسترســی به خدمات شــهری، پــس از تعیین 
گانه در  میــزان همبســتگی عوامــل، با انجام رگرســیون خطــی جدا
کلــی )IMD( و  گانه اســتخراج شــده فقر، شــاخص فقر  عوامــل ســه 
بــه  از تحلیــل عاملــی دسترســی  پنج  گانــه استخراج شــده  عوامــل 
گرفته اســت. نتایــج تحلیل  خدمــات شــهری، مورد ســنجش قرار 
رگرسیونی انجام شده در جدول ۵ نشان داده شده است. براساس 
گرفته، وجود رابطه میان فقر شــهری و دسترســی  تحلیــل صــورت 
گرچه فقر  بــه خدمــات شــهری در شــهر قزویــن قابل تاییــد اســت. 
شــهری بر اســاس تحلیل همبســتگی انجام شــده تنها با خدمات 
که  در ســطح برزن و خدمات پایه مســکن مرتبط اســت، اما از آنجا 
خدمات سطح برزن در سطحی فراتر از خدمات محله و پایین تر از 
گویا از تدارک خدمات را  خدمات ناحیه و منطقه هستند، سطحی 
مشخص می سازند. به بیان دیگر، خدمات سطح ناحیه و منطقه 
کــه بتوانند توصیف کننده  خدماتی در ســطوح باالتر از آن هســتند 
فقر شــهری در ســطح حوزه های شهری باشــند. از طرف دیگر، فقر 
شــهری اغلب توسط دسترســی به خدمات و نیازهای پایه توضیح 
که در ســطوح ناحیــه و منطقه  داده می شــود و بنابرایــن خدماتــی 

عوامل استخراج شدهسطح  ارایه خدمات

خدمات پایه خدمات سطح محلهمحله
مسکن

خدمات حمل و خدمات سطح برزنبرزن
نقل عمومی

خدمات اداریخدمات سطح ناحیهناحیه

خدمات سطح منطقهمنطقه

نقشــه 2- پوشش خدمات آموزشی- دبستان در سطح شهر قزوین- نمونه ای از استفاده 
از روش عینی در سنجش میزان دسترسی به خدمات.

جدول 4- عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی.
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جدول5-  وابستگی میان فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری.

کمتر در توضیح فقر شهری نقش دارند. استفاده می شوند، 
به همین ترتیب خدمات محله در سطحی قرار دارند که در بیشتر 
کشور ما  نواحی چه فقیر و چه برخوردار قابل دستیابی در شهرهای 
هستند. به عنوان مثال دسترسی به دبستان در کمتر محله شهری 
معضلی اساسی محسوب می گردد. در واقع این سطح برزن است که 
بهترین نشانگر خدمات مورد نیاز افراد بوده و عدم کفایت و یا کفایت 
آنها بهترین نمایانگر است. بنابراین به نظر می رسد که نتایج بدست 
کشــور نیز تطابــق دارند. آمــده بــا تجربیات قبلی در مورد شــهرهای 

توضیحاتمتغیر مستقلمتغیر وابسته
کلی  فقر شهری 

)IMD(
خدمات پایه 

مسکن
عامل دوم استخراج شده از 
تحلیل عاملی در سطح محله

خدمات پایه جمعیت وابسته
مسکن

عامل دوم استخراج شده از 
تحلیل عاملی در سطح محله

محرومیت 
درآمدی

خدمات پایه 
مسکن

عامل دوم استخراج شده از 
تحلیل عاملی در سطح محله

محرومیت 
اجتماعی و مسکن

خدمات در 
سطح برزن

عامل اول استخراج شده از 
تحلیل عاملی در سطح برزن

نقشــه 3- پهنه  بنــدی دسترســی بــه خدمــات شــهری در ســطح محلــه بــر اســاس عامــل 
خدمــات محلــی- نمونــه ای از اســتفاده از پرسشــنامه جهت ســنجش میزان دسترســی به 

خدمات شهری )پس از انجام تحلیل عاملی(. 

نتیجه

گرفته، فقر  در این مقاله با انجام تحلیل ها و محاسبات صورت 
شــهری و توزیع آن در شهر قزوین بر حسب عوامل مشخص  کننده 
آن و همچنین فقر شهری عمومی یا )IMD( بر اساس شاخص های 
منتخــب و بــا بکارگیــری تکنیک تحلیل عاملی محاســبه و ترســیم 
گردید. از طرف دیگر، خدمات شــهری در شــهر قزوین و دسترســی 
گرفت و عوامل تعیین  کننده دسترســی  به آنها نیز مورد ارزیابی قرار 
بــه خدمــات شــهری در ســطوح مختلــف محلــه، بــرزن، ناحیــه و 
گرفته بر روی پرسشنامه های  منطقه از تحلیل های عاملی صورت 

توزیع شده در هر یک از سطوح، استخراج شدند.
بررســی فقر شــهری و ترســیم چگونگی توزیع آن در ســطح شــهر 
قزویــن بــه خوبــی نشــان دهنده تمرکز فقــر در بخش هــای جنوب و 
که به تفکیک عوامل  جنوب غربی شــهر است. حتی در نقشه هایی 
استخراج شده از تحلیل عاملی نیز ترسیم شده  اند، توزیع فقر شهری 
که با مقایسه  در ســطح شــهر یکنواخت نبوده است. قابل ذکر است 
نقشــه بافت فرسوده، مسکن نیازمند نوســازی و ... در سطح شهر، 

توزیع فقر شهری به طور تقریبی بر این نقشه ها هماهنگ است. 
گرفتــه در زمینــه دسترســی بــه خدمــات  تحلیل هــای صــورت 
که خود شامل دو بخش بررسی های عینی و ذهنی بودند،  شهری 
بــه خوبــی عــدم یکنواختــی در توزیــع خدمــات عمومــی در شــهر 
کلی این دسترســی در بافت های  قزوین را نشــان داده  اند. به طور 

حاشیه نشــین داخــل شــهر و بافت هــای فرســوده محدود تر اســت 
کنین بــه مشــکالت بیشــتری در بــرآورده ســاختن نیازهــای  و ســا
در  شــده  ترســیم  نقشــه های  کرده  انــد.  اشــاره  خــود  خدماتــی 

کرده  اند. بررسی های عینی نیز این امر را تایید 
در انتها به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار میان 
فقر شــهری و دسترســی به خدمات شــهری در شــهر قزوین، از روش 
تحلیلی رگرسیون خطی استفاده گردید. در واقع پس از تعیین میزان 
گانه در عوامل سه - همبستگی عوامل، با انجام رگرسیون خطی جدا
گانه اســتخراج شــده فقر، شــاخص فقر کلی )IMD( و عوامل پنج گانه 
اســتخراج شــده از تحلیل عاملی دسترســی به خدمات شــهری، این 
رابطه مورد سنجش قرار گرفته است. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 
فقر شــهری با خدمات در ســطح برزن و خدمات پایه مسکن در شهر 

قزوین مرتبط بوده و رابطه معناداری میان این دو وجود دارد. 
بنابرایــن یافته هــای ایــن مطالعه بر شــناخت نواحی فقیر شــهر و 
اهمیت ترســیم نقشــه های فقر و از طرف دیگر چگونگی دسترسی به 
کید داشته و با نشان- خدمات در سطح شهردر برنامه ریزی شهری تا
 دادن وجود ارتباط میان فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری، 
کنین )بیشتر در  بر تامین خدمات شهری و دسترسی به آن توسط سا
سطوح محلی و برزن( و توزیع متعادل و یکنواخت خدمات شهری در 

کید می نماید.  سطح شهر به منظور کاهش نسبی فقر شهری تا

سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

پی نوشت  ها

1 Multidimensional Poverty Index )MPI(.
2 Gross Domestic Product.

3 Disempowerment.
4 Penchansky and Thomas.
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5 Aday and Andersen.
6 Container.
7 Coverage.
8 Euclidian Distance.
9 Manhattan Distance.
10 Shortest Network Paths.
11 Unmet Basic Needs.
12 Livelihoods Assets Framework.
13 Index of Multiple Deprivation)IMD(.
14 Millennium Development Goals.
15 Scaled Factor Score = )Fs i – Fs Min(/ )Fs Max – Fs Min(.

، IMD=                . I n d e x  o f  M u l t i p l e  D e p r i v a t i o n .۱6
کـــــــه                                                                                درصــــــــــد تغیـــــیــــــــــــــراتی اســــــت 
که عوامل اســتخراج  کــه این مقادیر از جدول تغییراتی  عامــل i  توضیــح می دهد 
شــده نشــان می دهنــد )Total Variance Explained( در نتایــج تحلیــل عاملــی 

استخراج می شود و FS  نیز امتیازات عوامل هستند.
17 Objective Method.
18 Subjective Method.
19 Neyman Allocation Method.

فهرست منابع

آمارتیا ســن )۱۳8۲(، توســعه به مثابه آزادی، ترجمه: دکتر وحید محمودی، 
انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

توســعه  برنامــه   ،)۱۳86( قزویــن  )ره(  خمینــی  امــام  بین المللــی  دانشــگاه 
راهبردی قزوین، شهرداری قزوین، قزوین. 

کمی، دانشکده  زبردســت، اســفندیار )۱۳87(، جزوه درســی آمار و روش های 
شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران.

کاربــرد مــدل F'ANP در شهرســازی، نشــریه  زبردســت، اســفندیار )۱۳۹۳(، 
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، ۱۹ )۲(، ۳8-۲۳.

کل  شارســتان، مهندســین مشاور )۱۳88(، راهبرد توسعه شــهر قزوین، اداره 
مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین.

کل  ح تفصیلــی شــهر قزویــن، اداره  شــارمند، مهندســین مشــاور )۱۳7۰(، طــر
مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین.

ح توسعه و عمران شهر قزوین و  شهر و برنامه، مهندسین مشاور )۱۳86(، طر
کل مسکن و شهرسازی استان قزوین، قزوین. حوزه نفوذ، اداره 

توانمندســازی  ح  طــر  ،)۱۳87( مشــاور  مهندســین  پایــدار،  محیــط  ح  طــر
و  عمــران  مادرتخصصــی  شــرکت  حاشیه نشــین،  و  فرودســت  ســکونتگاه های 

بهسازی شهری ایران، تهران.
ح راهبردی، تفصیلی ویژه  ح محیط پایدار، مهندسین مشاور )۱۳84(، طر طر
و طراحی شــهری بافت فرســوده )مســأله دار( شهر قزوین، شــرکت مادرتخصصی 

عمران و بهسازی شهری ایران، تهران.
 مرکــز آمــار ایــران )۱۳8۵(، سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن ۱۳8۵ شــهر 

قزوین، اطالعات در مقیاس بلوک شهری، مرکز آمار ایران،  تهران.
Apparicio, Philippe & Anne-Marie Seguin )2006(, Measuring the 

Accessibility of Services and Facilities for Residents of Public Housing 
in Montreal, Urban Studies, Vol. 43, No.1, pp. 187-211.

Baharoglu and Kessides )2002(, Urban Poverty, A Sourcebook for 
Poverty Reduction Strategies, Chapter 16, Macroeconomic and Sectoral 
Approaches, Vol.2, pp. 123-159.

Baker, Judy & Nina Schuler )2004(, Analyzing Urban Poverty; A 
Summary of Methods and Approaches”, World Bank Policy Research 
Working Paper, 3399, pp.48-56.

Baud, Isa; N. Sridharan & Karin Pfeffer )2008(, Mapping Urban Pov-
erty for Local Governance in an Indian Mega-City: The Case of Delhi, 

Urban Studies, Vol. 45, No.7, pp. 1385–1412.
Bedi, Tara; Aline Coudouel & Kenneth Simler )2007(, More than a 

pretty picture, The International Bank for Reconstruction and Develop-
ment, The World Bank, Washington, DC.

Coudouel, Aline; Jesko S. Hentschel & Quentin T. Wodon 
)2002(, Poverty Measurement and Analysi, Chapter 1, Annex 
A-Technical Notes, Core Techniques and Cross-Cutting Issues, 
Vol.1, pp.405-427.

De la Espriella, Carlos )2009(, A Technique for Small-area Poverty 
Analyses, Urban Studies, Vol. 46, No. 23, pp. 2410-2413.

Davis, Benjamin)2003(, Choosing a method for poverty mapping, 
Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Henninger, Norbert & Mathilde, Snel )2002(, Where are the poor? 
Experiences with the Development and Use of Poverty Maps, World Re-
sources Institute, Washington, DC.

Hentschel, Jesko; Jean Olson Lanjouw; Peter Lanjouw, & Javier Poggi 
)1998(, Combining Census and Survey Data to Trace the Spatial Dimen-
sions of Poverty: A Case Study of Ecuador, the World Bank Economic 
Review, Vol. 14, pp. 147-160.

Higgs, Gary )2005(, A Literature Review of the Use of GIS-Based 
Measures of Access to Health Care Services, Health Services & Out-
comes Research Methodology, Vol.5, pp.119-139.

Lotfi, Sedigheh & M. J. Koohsari, )2009(, Analyzing Accessibility 
Dimension of Urban Quality of Life: Where Urban Designers Face Dual-
ity Between Subjective and Objective Reading of Place, Social Indicators 
Research,Vol. 94, pp. 417-435.

Masika, Rachel; Atjan de Haan & Sally Bbaden )1997(, Urbanization 
and Urban Poverty: A Gender Analysis, Institute of Development Stud-
ies, University of Sussex, Brighton BN1 9RE, UK.

Mercado, Susan; Kirsten Havemann; Mojgan Sami & Hiroshi Ueda 
)2007(, Urban Poverty: An Urgent Public Health Issue, Urban Health, 
Vol. 84)Suppl 1(, pp 7- 15.

Moser, Caroline et al. )1996(, Urban Poverty Research Sourcebook: 
Modules I: Indicators of Urban Poverty, World Bank Working Paper No. 
5, Washington, D.C 20433 U.S.A.

Physical Planning Research Center )2009(, City Development Strat-
egy )CDS( for Shahroud City, Tehran, Iran.

Sen, Amartya, )1981(, Poverty and famines: an essay on entitlement 
and deprivation, Clarendon Press, Oxford

Talen, E and L Anselin )1998(, Assessing Spatial Equity: An Evalu-
ation of Measures of Accessibility to Public Playgrounds, Environment 
and Planning A, Vol. 30, pp.595-613.

Talen, E )1998(, Visualizing fairness: equity maps for planners, Jour-
nal of the American Planning Association, Vol. 64, No.1, pp. 22-38.

Talen, Emily )2003(, Neighborhoods as service providers: a meth-
odology for evaluating pedestrian access, Environment and Planning B: 
Planning and Design, Vol.30, pp.181-200.

United Nations )UN( )1995(, The World’s Women: Trends and Statis-
tics, United Nations, New York.

Wratten, Ellen )1995(, Conceptualizing urban poverty, Environment 
and Urbanization, Vol 7, No. 11, pp. 15&27.

Zebardast, Esfandiar )2008(, The Housing Domain of Quality of Life 
and Life Satisfaction in The Spontaneous Settlements On the Tehran 
Metropolitan Fringe, Social Indicators Research, Vol. 90,307-324. 

www.worldbank.org,2011


