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چکیده :این پژوهش ،با هدف شناسایی و تحلیل فضایی پهنههای فقر شهری و با روش کمّکی
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درصد)  -9فقر اجتماعی ( 03/0درصد)  -3عامل فقر آموزشی -فرهنگکی ( 00/5درصکد) و در
مجموع ،این عوامل 72/7 ،درصد از پراکندگی کل واریانس را تبیین میکننکد .نتکایج تحقیکق
نشکان دادنککد کککه در تمکام عوامککل فقککر مسکککن ،اقتصکادی ،اجتمککاعی ،فرهنگککی و آموزشککی،
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نشان دادند که از  1110بلوک کالنشکهر تهکران 2902 ،بلکوک خیلکی فقیکر ( 92/5درصکد)،
 2133بلوک فقیر ( 93/0درصد) 0112 ،بلکوک دارای شکرایر متوسکر ( 07/2درصکد)352 ،
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 -2مقدمه

مواجکه مکیکنکد ( .)Duclos & Araar, 4112فقکر و

جمعیت شهری جهان ،از  1/7میلیارد نفر در سکال

تبعات منفی آن ،توسعه انسانی را محدود میکند و اغلب

 ،0351به  9/3میلیارد نفر در سال  2103رسید و طبکق

فقرا نیز با منتهای درجه آسیبپذیری در حوزه سکالمت،

پیشبینی سازمان ملل تکا سکال  ،2151بکه  1/9میلیکارد

آشفتگی اقتصادی و بیماری های طبیعی مواجهاند .اکنون

نفر ،افکزایش خواهکد یافکت .از طرفکی دیگکر ،ایکن رشکد

اندیشمندان ،سیاستگکذاران و مکدیران شکهری بکه ایکن

شکککتابان جمعیتکککی ،عمکککدتاه مربکککو بکککه کشکککورهای

نکته کاماله اکعان دارند که ریشه بیشتر مسالل اجتمکاعی

درحال توسعه خواهد بود .تقریبکاه نکواحی شکهری آسکیا و

شککهرها ،تمرکککز فقککر اسککت .بنککابراین توجککه بسککیاری از

آفریقا ،تمامی افکزایش جمعیکت جهکان بکین سکال هکای

مطالعات تجربی بر نواحی شهری فقیر (جکایی ککه فقکر،

 2105تا  2151را پوشش خواهند داد .پدیده قابکل کککر

حضککوری مسککتمر و مککداوم دارد) ،معطککوف شککده اسککت

دیگر در این روند ،افزایش تعداد کالنشهرهاست .بنا بکر

( .)Ren, 4100صدمات ناشی از فقکر ،بسکیار گسکترده و

گککزارشهککا ،در سککال  0311مککیالدی ،تنهککا  09ناحیککه

طوالنیمدت می باشند .فقر ،پایکداری شکهرها را در ابعکاد

میلیکون نفکر جمعیکت در جهکان

اقتصادی اجتماعی ،فرهنگی ،زیسکتمحیطکی و امنیتکی،

وجود داشت و این در حالی است که در بدو ورود به قرن

تهدید میکند .مالتوس 0به گونکه ای غیکر مسکتقیم بیکان

بیست و یکم ،بیش از  911ناحیه کالن شکهری بکا

مککیکنککد کککه اغلککب ،فقککرا ،در رفتارهککایی کککه بککرای

کالنشهری باالی یک

میلیکون نفکر وجکود داشکته اسکت

محیر زیست زیان آور هسکت ند ،شککرکت مکی کننککدم

( .)United Nation, 4102شواهد نشان میدهنکد ککه

زیرا آنها حتی از فکر کردن به وعده غذایی بعکدی خکود

شهرهای بزرگ آسکیا ،آفریقکا و آمریککای التکین ،ککانون

ناتواننکد ( .)Gray & Moseley, 4112در کشکورهای

اصلی معضالت جمعیتی ،اقتصادی و زیستمحیطی قکرن

درحال توسعه ،سهم فقیرانی که در مناطق شهری زندگی

بیستویکم خواهند بود .ایکن ککالنشکهرها ،پدیکدههکای

میکنند ،رو به افزایش است .امروزه نزدی

به  09درصد

جدید ،پیچیکده و شکگفتانگیکزی هسکتند ککه براسکاس

از جمعیت شهری کشورهای درحالتوسکعه ،بکا درآمکدی

ماهیت شکلگیری و گسترش خود ،با مسکالل بزرگکی در

کمتککر از یکک

دالر در روز زنککدگی مککیکننککد .یکککی از

ابعاد اجتماعی ،اقتصکادی ،مکدیریتی و فضکایی -کالبکدی

بارزترین و پایدارترین جلوه های فقر شهری در کشورهای

دست بکه گریبکان هسکتندم جمعیکت زیکاد ،تکراکم بکاال،

درحال توسعه ،شکل گیری و گسترش محالت فقیرنشکین

آلودگی و ازدحام ،نابرابری اجتماعی -اقتصادی ،بافتهکای

است .گستره های فقکر ،بازتکا فضکایی -مککانی فقکر در

شهری ناپایدار و مسألهدار ،گسکیختگی فضکایی و تمرککز و

مکانهکای شکهری اسکت (بمانیکان و همککاران.)0931 ،

تداوم فقر شهری ،از مهکمتکرین مسکالل و معضکالت ایکن

رشد شهرنشینی ،به خکودی خکود منجکر بکه رشکد فقکر

گسترههای بزرگ جمعیتی هستند .فقکر شکهری ،معضکلی

نمیشود ،بلکه شهرنشینی ،محرک توسعه اقتصکادی نیکز

چندبعدی است ککه افکراد را بکا محکدودیتهکای بسکیاری از

میباشد .امکروزه ،هکیک کشکوری در حکالی ککه اک ریکت

جمله :دسترسی محدود به فرصتهای شغلی و درآمکدی،

جمعیت آن روستایی باشند ،به توسکعه اقتصکادی دسکت

عدمبهره مندی از مسکن و خدمات مناسب ،محکیرهکای

نیافته استم بنابراین ارتبا بین شهرگرایی و فقر ،بسکیار

ناسککالم و خش کن و عککدمبهککرهمنککدی از خککدمات تککأمین

پیچیده و اغلب ،محل سوء تفاهم و برداشتهای نادرسکت

اجتماعی و سازوکارهای حمکایتی بهداشکتی و آموزشکی،

1- Malthus

جمعی ت بیش از ی
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است ( .)Martin, 4104برای فهم شکهریشکدن فقکر و

راوالیون و جاالن 0در سال  2111میباشد که فقکر را براسکاس

تحلیککل آن در کککالنشککهرهای جهککان درحککالتوسککعه،

اطالعات و دادههای خانوار ،به دو جزء فقکر مکزمن و فقکر

نمیتوان آن را پدیدهای مجکزا و منفکرد ،در نظکر گرفکت

پویا ،تجزیه کرده بودند (.)Rieger & Wagner, 4100

بلکه این مسأله ،حاصل عملکرد زمینهها ،عوامل ،پیونکدها

از جمله مطالعاتی که با ایکن رویککرد انجکام شکده اسکت

و سککازوکارهای علککی متعککددی م کیباشککد کککه در ابعککاد

میتوان به پژوهش مارتین و کوویل )2111( 2بکا عنکوان

منطقهای ،ملی و بینالمللی در هر برهکه از زمکان ،باعک

«فقر پویا و فقر ایستا در اسپانیا» اشاره کرد .این تحقیق،

ظهککور ،تمرکککز و تککداوم الگککویی متفککاوت از ایککن پدیککده

دوره زمانی  0339تا  2111را مدنظر قرار داده و نیکز بکه

میشوند.

کمبود مطالعات مربو به فقر با رویکرد پویا ،پرداختهاند.

کالنشهر تهران ماننکد بسکیاری از ککالنشکهرهای

آنها بر این باورند که عمده مطالعات مربکو بکه فقکر ،بکا

جهان رو به توسعه ،رشد سرسامآوری را طکی پکنج دهکه

روش شناسی ایستا انجام شده انکد .ایکن تحقیکق بکر پایکه

اخیر داشته استم بهگونه ای که جمعیت این شهر از 2/7

دادههای گرفته شده از اتحادیه اروپا ( 9)ECHPو مراککز

میلیون نفر در سال  0935به  2/05میلیون نفر در سکال

آماری اسپانیا انجام شکده اسکت و نشکان داد ککه ورود و

 0931رسیده است .از نظر وسعت نیز از  3111هکتار در

خروج به چرخه فقر ،بسکیار بیشکتر از مانکدن در فقکر در

دوره پهلوی دوم ،هم اکنون به بکیش از  10هکزار هکتکار

اسپانیا اتفاق افتاده است.

دوره هفتاد ساله ،وسعت

هی  3و همکارانش ( )2112در پژوهشی بکا عنکوان

شهر بیش از  09برابر شده است .همزمکان بکا ایکن رشکد

«تمرکز و توزی فقکر در گکروههکای اجتمکاعی شکهرهای

سککری  ،فقککر شککهری نیککز خککود را در قالککب پهنککههککای

چین» نشان دادند که فقر بیشتر و شدیدتری نسکبت بکه

فقیرنشین در داخل و حاشیه شهر آشکار کرده است .این

آمار رسمی کشوری در برخی از گکروههکای اجتمکاعیم از

پژوهش ،با هدف شناخت وضعیت و الگوی فقر شهری در

جمله اقشار کارگر ،بیکارها و مهکاجران روسکتایی وجکود

کالن شهر تهران ،به دنبال پاسخگویی به سؤالهکای زیکر

دارد و نیز شناسایی و حمایت این گروهها توسکر شکبکه

میباشد:

امنیت اجتماعی را پیشنهاد دادند.

رسیده استم به عبارتی ،در ی

گسترش فضایی فقر در کالنشکهر تهکران ،از چکهالگویی تبعیت میکند؟
کدام عامل ،وضکعیت فقکر شکهری در ککالنشکهرتهران را بهتر تبیین میکند؟

از دیگر مطالعکات در ایکن زمینکه ،تحقیکق رن 5در
سال  2100با عنوان «مکدلسکازی پویکاییهکای فقکر در
محالت با سطح فقکر متوسکرم رویککردی چندسکطحی»
می باشد .این پژوهش که در دانشگاه ایالتی اوهکایو بکرای
نواحی کالنشهری ایاالت متحده در بازه زمانی  0331تکا

 -1پیشینه تحقیق

 2111انجام شده است ،فرایند گذار محالت متوسکر بکه

الف) پژوهشهای خارجی

چرخه فقر را بررسی شده و نتیجه میگیرد که در نواحی

سابقه مطالعات مربو به فقر شهری تقریباه طوالنی
است ،اما رویکرد مدون و دانشگاهی به این قضیه چنکدان
قدیمی نیست .ادبیکات مربکو بکه فقکر شکهری بکهخصکو
پویایی فقر ،بیشتر بکر مبنکای پکژوهش اولیکه و نوآورانکه

1- Ravallion&Jalan
2- Martin & Cowell
3- European Community Household Panel
4- He
5- Ren
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کالن شهری آمریکا ،فرایند گذار محالت ،با مدل کالسی

بمانیان و همکارانش ( )0931مطالعکهای بکا هکدف

چرخه زندگی ،قابل تبیین اسکت .مبنکای تئکوریکی ایکن

شناسککایی میککزان تأثیرگککذاری مؤلفککههککای چنککدبعککدی

مطالعه این است که توان اقتصادی خانوارها و محالت در

اقتصککادی ،اجتمککاعی ،کالبککدی و محیطککی در بسککر

طول زمان ،افت میکند و خانوارهایی که در حال حاضکر

گسترههای فقکر شکهری در شکهر کاشکمر بکا اسکتفاده از

در فقر متوسر به سر میبرند ،پتانسکیل آن را دارنکد ککه

تکنی های  Delphiو  AHPانجام دادنکد .نتکایج نشکان

در آینده به خانوارهای کاماله فقیکر و بکا درجکه فقکر بکاال،

دادنککد کککه دو مؤلفککه محیطککی و کالبککدی ،بیشککترین

تبدیل شوند .بنابراین ،بهترین راه مقابله و مبارزه بکا فقکر

همبستگی را بکا شککلگیکری و بسکر گسکترههکای فقکر

این است که الگوهکای تغییکرات فقکر را از خکانوادههکای

داشتهاند.

نسبتاه فقیر به طبقه خانوارهای کاماله فقیر کشک کنکیم،

روسککتایی و همکککارانش ( )0930بککه بررسککی الگککوی

همچنین باید شواهد ککافی بکرای اثبکات ایکن مکدعا ککه

تطبیقی گسترش فقر در شهر کرمانشکاه در دوره ،0975 -25

محالت نسبتاه فقیر ،منب اصکلی محکالت بکا فقکر بکاال در

با هکدف شکناخت توزیک فضکایی فقکر شکهری در شکهر

آینده هستند را گردآوری کنیمم لذا ،این مطالعکه ،دانکش

کرمانشاه بر پایه اطالعات بلوکهای آماری و با استفاده از

ما را از مکانیسم توالی فقر باال میبرد.

تحلیل عاملی پرداختهاند.
اسککککندری ثکککانی ( )0933در مطالعکککهای ،ایکککن

ب) پژوهشهای داخلی

مسکأله مسکتقل بکه

فرضیه ها را مطرح کرده است که سازمانیابی فضایی فقرا

در ایران ،کمتر به صورت یک

پدیککده فقککر شککهری ،نگریسککته شککده و بیشککتر در قالککب

در کالن شکهر تهکران بکه سکمت همگرایکی و تمرککز ،در

مطالعات مربو به حاشیهنشکینی و اسککان غیکررسکمی،

حرکت بوده و نیز توسعه اجتماعکات محلکی بکا رهیافکت

بررسی شده است .اسکان غیررسمی که تبلور فضایی فقر

توانمندسازی ،موجب رهایی از تله فضایی فقر مکی شکود.

است ،به ویژه پس از انقال اسالمی ،مورد توجه و عالقکه

محقق برای اثبات فرضیه دوم ،به گردآوری و تحلیل داده

جغرافیدانان بوده است.

با استفاده از پرسشنامه و تکنیک هکای آمکاری در محلکه

از جمله مطالعاتی که به بررسی موضوع فقر شهری
در ایران پرداخته اند ،میتوان به مقاله مجیکدی خامنکه و

نعمتآباد در منطقه  03تهران پرداخته است و در نهایت،
هر دو فرضیه این تحقیق ،تأیید شدند.

محمدی ( )0923اشاره کرد .در این مقاله ،ابتکدا مفهکوم
فقر شهری ،تشریح و سپس ابعاد و برخکی نماگرهکای آن

 -1مبانی نظری

با استفاده از روش مطالعه اسنادی ،معرفی شدهاند.

فقر شهری ،بیش از یک

زیبایی و شوشتریان ( )0921در مقالهای بکا عنکوان

مورد بح

سکده اسکت ککه موضکوع

جامعه شناسان ،اقتصاددانان و سیاستمکداران

«بررسی پویکایی فقکر در ایکران بکا اسکتفاده از دادههکای

است .به علت تمرکز فزاینده و تأس بکار فقکر در شکهرها،

مرکککب خانوارهککای شککهری و روسککتایی» ،بککا اسککتفاده از

بح بر سر علل ،عواقب و نیز راهحلهکای مبکارزه بکا آن

برآورد الجیت و مدل  ،SPELLنقش عوامل تعیینکننده

بهخصو

در دهههای اخیر ،بسیار مورد عالقه بوده است

فقر بر نرخ مخاطره خروج از فقکر و ورود مجکدد بکه فقکر

( .)Curley, 4112اگرچه دانشمندان و سیاستگذاران

خانوارها را بررسی کردهاند.

بر سر دالیل تمرکز فقر شهری ،توافق ندارنکد امکا دربکاره
نتککایج آن ،کهنیککت مشککترکی دارنککد .کتککا «معایککب

تحلیل فضایی فقر شهری …  /علی موحد ،سامان ولی نوری ،حسین حاتمینژاد ،احمد زنگانه ،موسی کمانرودی کجوری کککککککککک 11

حقیقی» 0اثر ویلسون 2که در سال  0327به چاپ رسید،

نقشی اساسی در فرایند پویکایی محکالت ایفکا مکیکننکد

باع رونق تحقیقات و فعالیتها در زمینه تأثیرات تمرکز

).(Massey & Denton 0991; Massey & Eggers, 0991
3
ديدگاه فرهنگ فقر

فقککر شککهری گردیککد (کککاپالن 9و همکککاران .)0930 ،در
همین راستا ،نظریهها و دیدگاههای مختلفی در مورد فقر
شهری وجود دارند که در ادامه ،به مهم ترین آنهکا اشکاره

از دیگر نظریات تأثیرگکذار بکر ایکن حکوزه ،نظریکه
5

فرهنگ فقر اسککار لکوییس اسکت ککه در دهکه ،0311
انفجاری را در زمینه مطالعات فقر شهری به وجکود آورد.

شده است.

وی بیان کرد که فقدان فرصت اقتصادی ،باع بکهوجکود

ديدگاه اکولوژی شهری

یکی از تأثیرگکذارترین نظریکه هکا مربکو بکه فقکر

آمدن معایب ساختاری میشود که به تغییراتکی در فرهنکگ

در ارتبا با تغییرات محلکهای ،نظریکه

اجتماع منجر میگردد .این تغییرات ،واکنشهکایی فرهنگکی

اکولوژی شهری میباشکد ککه در اوایکل سکده بیسکتم در

به دنبال دارد که از طریق وراثت و نسل ،درونی میگردد

آمریکا ،پایه ریزی گردید .این نظریه که به شهر ،به م ابکه

و به آینده انتقال مکییابکد (ککاپالن و همککاران.)0930 ،

اکولوژی انسانی و به محالت فقیر ،بهعنوان منکاطق گکذار

این نظریه توسکر افکرادی ماننکد ویلسکون ،مکورد انتقکاد

می نگرد ،توسر نظریه پردازان مکتب شیکاگو مطرح شکد

جدی قرار گرفت .منتقکدان معتقدنکد لکوییس بکا مطکرح

( .)Curley, 2005اکولوژیستهای شهری با طرح مکدل

کردن مفهوم فرهنگ فقر ،کهن عموم را از توجه بکه عوامکل

شهری به خصو

کالسی

هجوم ،توالی و جانشینی ،معتقدند ککه محکالت

ساختاری فقر ،منحرف کرده است (.)Curley, 2005

شهری مانند دیگر سیستمهای اکولوژی  ،عرصه تعکار

پارادايم انتقادی

و کشمکش گروههای اجتماعی هستند (.)Ren, 2011

پارادایم انتقادی ،ریشه در تحقیقات مارکس دارد و
توسر اندیشمندان مکتکب فرانکفکورت ،گسکترش یافکت.

ديدگاه اقتصادی

از آنجا که رفتار انسکان ماننکد گیاهکان و حیوانکات

تئوری انتقادی ،با جریان رایج تئوریهای شهری هماننکد

نمیباشد ،دیگر مدلها برای توضکیح رونکد هجکوم تکوالی

رویکردهای به ارث مانده از مکتب جامعهشناسی شکهری

جانشینی ،از دیدگاههای اقتصادی استفاده ککردهانکد ککه

شیکاگو یا دیگر رویکردهکای نئکولیبرال ،متفکاوت اسکت.

البته این دیدگاه مانند نظریه هکای اکولکوژیکی ،از لحکا

نظریه انتقادی شهری ،عالوهبکر تأییکد و تصکدیق شکرایر

ماهیت ،جبرگرایانه هستند .اقتصکاددانان شکهری تمایکل

فعلی شهرها به عنوان بیان قکوانین فراتکاریخی ،سکازمان

دارند که تغییرات محله ها و مناطق را از طریکق عرضکه و

اجتماعی و عقالنیت بروکراتی  ،بر روابر و واسکطههکای

تقاضا و ویژگیهای بازار مسکن ،توجیه کنند .نظریهپکردازان

و در نتیجکککه ،خصوصکککیات

سیاسکککی و ایکککدلولوژی

نیکروی نهکادی

انعطاف پذیر شهرها که مدام در حکال بازسکاخت خکویش

که فقر را متمرکز میکند میدانند و بکر ایکن باورنکد ککه

است نیز تأکید میکند .به طور خالصکه ،نظریکه انتقکادی

تبعیضهایی که ساکنان ،مالکان ،مقامات دولتکی و ککارگزاران

شامل :نقکد ایکدلولوژی ،قکدرت ،نکابرابری ،بکی عکدالتی و

امالک و مستغالت اعمال می کنند در بسکیاری از مکوارد،

است مار در داخل شهرها و در بین شهرهاست .البته نقکد

اعتبار و عقالنیت بازار را محدود میکند و این تبعیضها،

در نظریه انتقادی ،صرفاه جنبه توصیفی ندارد ،بلکه ابعکاد

این دیدگاه ،عوامل نژادی را بهعنوان ی

1- The Truly Disadvantaged
2- Wilson
3- Kaplan

4- Culture of Poverty
5- Oscar Lewis
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نظکری و اجتمکاعی کککه میکراث فلسکفه اجتمکاعی دوران

ثروتمندان اسکت .بکه اعتقکاد آنهکا عوامکل تعیکینکننکده

روشنگری و پساروشکنگری اسکت نیکز در آن وجکود دارد

ساختار شهر ،تعقیکب منکاف مکادی ثروتمنکدان و ککنش

).)Brenner, 2113

سیاسی دولت است .این رهیافت ،بر نقکش سکرمایهداری،

نظريه اقتصاد سیاسی

نظم اقتصاد بین المللی ،انباشت و تمرکز ثکروت و قکدرت،

اقتصاد سیاسی ،متمرککز بکر ارتبکا متقابکل بکین

روابر بین طبقات اجتمکاعی و نقکش دولکت تأکیکد دارد.

سیاست و اقتصاد است .بر مبنای نظکر تکودارو،)0323( 0

نقطه مشترک تمام نظریهپردازان اقتصاد سیاسی این اسکت ککه

مفهوم اقتصاد سیاسی با تأکید بکر نقکش قکدرت بکهویکژه

همه بر نقش کنش انسانی و بهخصو

بر نقش سرآمدان

قسمتی از قدرت که در تصمیمگیریهای اقتصکادی دخالکت

اقتصککادی و قدرتمنککدان سیاسککی تأکیککد دارنککد .اقتصککاد

دارد ،مشخص میشود ).(Elhadary & Samat, 4104

سیاسی تأکید دارد که تحلیل مسالل شهری مسکتلزم آن

دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری در اوایکل دهکه  ،0371بکه

است که محقق ،حوادث شهر را به تغییکرات ،اقتصکادی و

عنوان نقدی بر دیدگاه بوم شناسکی مطکرح شکد .در ایکن

سیاسی حادث در جهان مربو کند و در چکارچو ایکن

دیدگاه ،محققان شهری ،به توزی ثروت و قدرت در شهر

تغییرات ،به تحلیل شهر بپردازد .از این رو این نظریه ،بکه

توجه کردند و معتقدند ککه بهتکرین زمکینهکای شکهر و

عنوان راهنمای نظری مقاله حاضر نیز انتخا شکده ککه

بیشککترین دسترسککی بککه خککدمات شککهری ،متعلککق بککه

در شکل  ،0نمایش داده شده است (شارعپور.)0930 ،
اقتصاد سیاسی

سیاستهای اقتصادی بینالمللی

خشکسالی ،جنگ و ....

سیاستهای اقتصادی ملی

سیاستهای تعدیل ساختاری

مهاجرتهای روستا شهری

خصوصیسازی ،سیاستهای ناکارآمد
کاربری زمین

آزادسازی قیمتها توسر دولتها

شهرگرایی

صنعتگرایی ،مکانیزه شدن کشاورزی

افزایش هزینه زندگی

فقر شهری

افزایش فقر روستایی

گسترش بخش غیررسمی(کار ،خدمات ،سکونتگاه)

فقدان سیاستهای راهبردی برای توانمندسازی

ناتوانی در ورود به بخش رسمی

طرد اجتماعی

تداوم و بازتولید فقر

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش؛ فرايند شکلگیری ،تداوم و بازتولید فقر شهری از منظر اقتصاد سیاسی
منبع( :يافتههای نگارندگان)
0- Todaro
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 -2روش تحقیق
ایکن پککژوهش از لحککا هکدف ،جککزو تحقیککقهککای
بنیککادی اسککت و از نظککر زمککانی و خصوصککیت موضککوع

بککککه کککککار رفتککککهانککککد .همچنککککین روش تحلیککککل
2

خودهمبسکتگی فضکایی مکوران بکرای بررسکی پککراکنش
فضایی متغیر فقر استفاده شده است.

نیککز در دسککته پککژوهشهککای توصککیفی و تحلیلککی قککرار

محککدوده مطالعککاتی ایککن پککژوهش ،کککالنشککهر

مککیگیککرد .بککر اسککاس ماهیککت دادههککا ،جککزو تحقیقککات

تهکککران (منکککاطق 22گانکککه) اسکککت ککککه براسکککاس

پیمایشککی و روش گککردآوری دادههککا ،از نککوع اسککنادی و

سرشککماری عمککومی نفککوس و مسکککن در سککال،0931

تحلیل ثانویه میباشد.

جمعیکککککت آن  2023150نفکککککر ،وسکککککعت آن 751

در ایککن پککژوهش ،گویککههککای محاسککبهشککده در
قالب چهکار معیکار اصکلی مسککن ،اقتصکادی ،اجتمکاعی،

کیلومترمرب ک و دارای تککراکم  039نفککر در هکتککار بککوده
است (مرکز آمار ایران.)0931 ،

فرهنگکککی و آموزشکککی و  39شکککاخص ،طبقکککهبنکککدی
شککدهانککد .جامعککه آمککاری تحقیککق ،کککالنشککهر تهککران

 -9يافتههای پژوهش

می باشد که بکا اسکتفاده از اطالعکات بلکوکهکای آمکاری

بککرای بررسککی پککراکنش فقککر شککهری مطککابق

و طرحهکای توسکعه شکهری سکال  ،0931بررسکی شکده

جکککدول  39 ،0شکککاخص از مؤلفکککههکککای چهارگانکککه

اسکککککت .از روش تصکککککمیمگیکککککری چنکککککدمعیاره

مسککککن ،اقتصکککادی ،اجتمکککاعی ،فرهنگکککی -آموزشکککی

( 0)MCDMویکککور ،بککرای رتبککهبنککدی منککاطق شککهر

انتخککا شککدند و در محککیر  ،GISنقشککه تهیککه گردیککد

تهککران از لحککا فقککر شککهری چنککد بعککدی در محککیر

کککه در نقشککه  ،0منتخبککی از ایککن نقشککههککا ارالککه شککده

 ArcGISاسککتفاده شککده اسککت .همچنککین بککرای نشککان

است .اطالعات مربکو بکه ایکن شکاخصهکا ،بکر مبنکای

دادن وزن هکککر شکککاخص ،ابتکککدا پرسشکککنامه ،آمکککاده

اطالعککات بلککوک آمککاری آخککرین سرشککماری رسککمی

گردیککد و پککس از وارد نمککودن شککاخصهککا ،در اختیککار

کشور ( )0931بوده است.

نمونکککهای  05نفکککری (حکککد اشکککباع) از کارشناسکککان و

جدول  0ککه از روش تحلیکل مؤلفکههکای اساسکی

متخصصککان کککه بککهصککورت هدفمنککد انتخککا شککدند،

( ،9)PCAبرای سکنجش پراکنکدگی متغیرهکا بکهدسکت

سکککپرده شکککد و بسکککته بکککه دیکککدگاه کارشناسکککان،

آمده است ،نشان می دهکد ککه بکین متغیرهکا ،ارتبکا و

شککاخصهککا ،وزندهککی شککدند .بککرای تولیککد نقشککه ،از

همبستگی وجود دارد و واریانس پایین بین مؤلفههکا نیکز

 ArcGISو بککککرای آنککککالیز و روشککککنگری وزنهککککای

مؤید همین امر است.

پرسشنامهها ،مکدلهکای ریاضکی تصکمیمگیکری (فکازی)

0- Multiple Criteria Decision Making

4- Moran’s Spatial Autocorrelation
1- Principal Component Analysis
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جدول  -2تحلیل عوامل فقر شهری براساس تجزيهوتحلیل مؤلفههای اساسی ()PCA
متغیرها
تکراکم نفر در واحد مسکونی
تکراکم خانوار در واحد مسکونی
تعداد نفر در اتاق
تعداد اتاق در واحد مسکونی
اتاق تحت تصرف خانوار
درصد واحدهای مسکونی دارای تلفن ثابت
درصد واحدهای مسکونی دارای آ لولهکشی
درصد واحدهای مسکونی دارای گاز لولهکشی
درصد واحدهای مسکونی دارای دستگاه حرارت مرکزی
درصد واحدهای مسکونی دارای دستگاه حرارت و برودت مرکزی

اولیه
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

استخراجشده
1/702
1/712
1/171
1/123
1/115
1/592
1/372
1/721
1/735
1/703

درصد واحدهای مسکونی دارای همه امکانات و تسهیالت

0

1/532

درصد واحدهای مسکونی دارای آ لولهکشی ،حمام و توالت

0

1/703

مجموع درصد اتاق ،هال و پذیرایی ،آشپزخانه غیر اپن و  ...در اختیار خانوار

0

1/523

0

1/153

0

1/702

متوسر مساحت زیربنا

0

1/712

درصد واحدهای مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت بنا

0

1/171

درصد واحد مسکونی معمولی دارای ی

خانوار ساکن در آن

درصد مساحت واحد مسکونی

میزان مهاجران وارد شده (در هر  0111نفر جمعیت)

0

1/139

وضعیت زناشویی (بیهمسر بر اثر طالق)-کل

0

1/712

نرخ مشارکت کل

0

1/701

نرخ مشارکت مردان

0

1/237

نرخ مشارکت زنان

0

1/751

نرخ اشتغال – کل

0

1/723

نرخ بیکاری – کل

0

1/731

نرخ اشتغال مردان

0

1/202

نرخ بیکاری مردان

0

1/723

نرخ اشتغال زنان

0

1/273

نرخ بیکاری زنان

0

1/703

درصد نوع خانوار -معمولی ساکن

0

1/123

بعد خانوار

0

1/115

درصد خانوارهای دارای معلول

0

1/139

درصد خانوارهای معمولی ساکن برحسب در اختیار داشتن خودروی سب
درصد خانوارهای معمولی ساکن برحسب در اختیار داشتن رایانه در محل سکونت
درصد دانشجویان -داخل کشور

0
0
0

1/712
1/701
1/237

درصد بیسوادی مردان

0

1/751

درصد بیسوادی جمعیت

0

1/723

درصد بیسوادی زنان

0

1/731

نسبت وابستگی جمعیت

0

1/202

نسبت جوانی جمعیت

0

1/732

نسبت سالخوردگی جمعیت
نسبت جنسی

0
0

1/273

منبع( :يافتههای نگارندگان)

1/703
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نقشه  -2نقشههای پهنهبندی کالنشهر تهران برمبنای تعدادی از شاخصهای فقر شهری
منبع( :يافتههای نگارندگان)
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جدول  -1آماره  2KMOو نتايج آزمون کرويت بارتلت در شناسايی مناطق فقیرنشین
1/209

مقادير کفايت نمونهگیری کايزر -میر -اولکین )(KMO

آزمون کرويت بارتلت

کای اسکولر

72/03

درجه آزادی

092

سطح معناداری

1/111

منبع( :يافتههای نگارندگان)

معنیدار استم یعنی فر

با توجه به جدول  ،2چون مقدار آماره  KMOبرابر
 1/209است ،دادهها برای انجام تحلیکل عکاملی ،مناسکب

مخال  ،تأیید میشکود و بکین

متغیرها ،همبستگی معنیدار وجود دارد.

هسککتند .همچنککین نتککایج آزمککون کرویلککت بارتلککت نیککز
جدول  -1مجموع مجذور بارهای چرخشيافته نهايی و مجموع مجذور بارهای استخراجی مقادير خاص آغازين عوامل
مقادير خاص آغازين
عوامل

مجموع مجذور بارهای استخراجی

درصد

واريانس

واريانس

تجمعی

مسکن

9/33

91/7

91/7

9/33

اقتصادی

2/17

21/3

50/0

2/17

21/3

اجتماعی

0/35

03/02

15/22

0/35

03/02

15/22

0/93

00/32

77/21

0/93

00/32

77/21

کل

آموزشی-
فرهنگی

کل

مجموع مجذور بارهای چرخشيافته
واريانس

درصد

واريانس

وايانس

تجمعی

91/7

91/7

32/9

50/0

53/2

02/3

97/0

03/0

10/2

22/0

00/5

72/7

کل

درصد وايانس
22/7

22/7
37/0

تجمعی

منبع( :يافتههای نگارندگان)

برای بررسی و تجزیهوتحلیل دادهها ،چهار دسته

گویههای مورد نظکر ،امککانپکذیر اسکت .چهکار عامکل

تحلیکل عکاملی ،انتخکا شکدند.

استخراج شده بکه ترتیکب عبارتنکد از -0 :فقکر مسککن

یافته های جدول  9با توجه به محتوای پژوهش ،بکرای

( 22/7درصد)  -2فقر اقتصادی ( 02/3درصد) -9 ،فقر

برآورد اعتبار سازه ای پرسشنامه هکا ،از تحلیکل عکاملی

اجتماعی ( 03/0درصد) -3 ،فقکر آموزشکی -فرهنگکی

سطح معناداری آزمون بارتلت ) (sig= 1/110و آزمون

( 00/5درصد) که در مجموع ،این عوامل 72/7 ،درصد

کککایزر -مککایر -اولکککین ) ،(KMO= 1/23بککه دسککت

از پراکندگی کل واریانس را تبیین میکنند (جدول .)3

عوامل کلی به کمک

آمده اند و نشان دادند که تحلیل عاملی اکتشافی ،برای
0- Kasier-Meyer-Olkin Measure of Sampling
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جدول  -2تحلیل عاملی عوامل فقر شهری
رديف

عاملها

مقدار ويژه

درصد واريانس

درصد واريانس تجمعی

0

فقر مسکن

9/227

22/7

12/2

2

فقر اقتصادی

2/532

02/3

22/2

9

فقر اجتماعی

0/292

03/0

22/1

3

فقر آموزشی -فرهنگی

0/030

00/5

21/2

منبع( :يافتههای نگارندگان)
جدول  -9ماتريس امتیازات عاملی استاندارد شده عوامل مناطق فقیرنشین
مناطق

عامل فقر مسکن

عامل فقر
اقتصادی

عامل فقر اجتماعی عامل فقر آموزشی  -فرهنگی امتیاز کل

رتبه

0

37/52

32/00

35/20

31/21

31/32

2

2

31/00

31/01

39/21

33/73

35/11

3

9

32/21

32/22

35/25

31/37

37/07

0

3

39/25

39/21

32/33

32/32

32/29

5

5

37/59

37/10

35/91

35/75

31/55

9

1

39/31

39/53

31/22

32/13

32/93

1

7

32/39

32/17

31/32

30/21

30/53

7

2

22/92

22/05

27/33

27/29

27/35

2

3

73/12

73/13

75/15

75/31

73/39

05

01

21/33

21/03

21/57

21/93

21/30

09

00

23/39

29/23

29/32

29/17

29/27

3

02

70/37

72/03

73/75

79/11

79/00

01

09

29/92

29/12

20/30

20/93

22/23

02

03

29/11

29/17

22/79

22/20

22/75

00

05

71/05

71/52

79/73

72/30

70/72

07

01

19/12

19/21

17/27

71/21

11/52

03

07

50/22

50/02

55/32

53/52

59/29

22

02

52/21

52/52

10/91

53/22

53/33

21

03

57/79

57/29

10/21

53/33

53/95

20

21

17/37

12/03

71/75

13/11

13/00

02

20

73/91

73/20

72/39

72/11

72/31

03

22

23/13

23/21

22/90

22/12

29/20

01

منبع( :يافتههای نگارندگان)

چنانچککه در جککدول  5نشککان داده شککده ،در تمککام
عوامککل (فقککر مسکککن ،اقتص کادی ،اجتمککاعی ،فرهنگککی-

آموزشی) مناطق  02 ،03 ،07و  ،01باالترین ردهها را در
بین مناطق شهر تهران دارند.
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از شاخصها ،از فراینکد فکازیسکازی ،اسکتفاده شکده

اجرای مدل ويکور در GIS

ی

ابتدا الیه های اطالعاتی معیارها ،وارد محکیر GIS

اسککت و از روش تصککمیمگیککری چنککدمعیاره ()MCDM

شد ،سپس معیارها ،نرمالسکازی یکا بکیمقیکاس شکدند.

ویکور فازی ،برای رتبه بندی مناطق شهر تهران از لحکا

نرمالسازیم یعنی حذف واحدهای اندازهگیری تواب معیارها

فقر شهری چندبعدی در محیر  ،ArcGISاستفاده شده

به گونهای که تمام معیارها بدون بُعد باشند .از طریق نرمالسازی

است .بدین ترتیب ،با تشکیل مکاتریس اولیکه ککه 1110

ساده ،ارزش نرمالیزه تعیین میشودم یعنی تقسکیم ارزش

بلککوک و  39شککاخص دارد و در گککام بعککد ،مککاتریس 22

تاب معیار به ارزش ماکزیمم آن .بعد از بیمقیاس ککردن

منطقه و چهکار عامکل ،بکه تحلیکل فضکایی فقکر شکهری

الیهها ،وزن شاخصها از طریق فازیسازی بهدست آمد.

پرداختککه شککده اسککت .در گککام اول بککه منظککور قابککل

بککرای تعیککین و سککنجش فقککر شککهری چندبعککدی

مقایسهشدن مقیاسهای مختلک انکدازهگیکری (بکه ازای

کالنشهر تهران (که پژوهشهای انجامشده قبلی ،بیشکتر

شاخص های گوناگون) باید از بی مقیکاس سکازی اسکتفاده

از بعد اقتصادی -درآمدی و ت بعدی به این مسئله توجه

کرد که در مطالعه حاضر ،از روش بیمقیاسسازی فکازی،

بکا بررسکی منکاب و

شکاخص

نمودهاند) ،به صکورت سیسکتماتی

استفاده شده است (جدول  .)1این روش برای یک

( )xijبا جنبه م بت و منفی ،به صورت زیر میباشد:

نظریات کارشناسان علکوم مختلک بکا تأکیکد بکر نگکرش

) xij  min(x ij

شهری به مسئله پرداخته شده است .براساس سرشکماری

) max(x ij )  min(x ij

عمومی نفوس و مسکن در سال  ،0931کالنشهر تهکران

max(x ij )  x ij

دارای  1110ناحیه آماری و  22منطقکه بکوده اسکت ککه

) max(x ij )  min(x ij

تحلیلهای انجام گرفته براساس ایکن دادههکا ،بکه چهکار

nij 
nij 

عامل و  39شاخص ،تبدیل شدند .بکرای تعیکین وزن هکر
جدول  -2وزندهی به شاخصها براساس اوزان فازی براساس نظر کارشناسان
وضعیت زناشویی
(بیهمسر بر اثر
طالق)-کل

میزان مهاجران
وارد شده (در هر
 0111نفر جمعیت)

اتاق تحت
تصرف خانوار

تراکم اتاق در واحد
مسکونی

تراکم نفر در
اتاق

تکراکم نفر در واحد
مسکونی

تکراکم خکانوار در واحد
مسکونی

1/12222

1/12213

1/12213

1/12005

1/12223

1/12292

1/19912

1/12253

1/12270

درصد واحدهای
مسکونی دارای تلفن
ثابت

درصد خانوار برحسب
نحوه محل سکونت
خانوار -ملکی زمین و بنا

نرخ بیکاری زنان

نرخ اشتغال زنان

نرخ مشارکت مردان

نرخ مشارکت کل

نرخ بیکاری
مردان

1/10029

1/12233

1/19220

1/12179

1/12212

1/1230

1/1930

1/12322

1/19322

جم واحدهای
مسکونی برحسب تعداد
خانوار ساکن در آن

مجموع درصد اتاق،
هال و پذیرایی،
آشپزخانه غیر اپن و ...
در اختیار خانوار

نفر در واحد
مسکونی

درصد واحدهای
مسکونی دارای آ
لولهکشی ،حمام و
توالت

درصد واحدهای
مسکونی دارای
همه امکانات و
تسهیالت

درصد واحدهای
مسکونی دارای
دستگاه حرارتی و
برودت مرکزی

درصد واحدهای
مسکونی دارای
دستگاه حرارت
مرکزی

درصد واحدهای
مسکونی دارای گاز
لولهکشی

1/12095

1/12270

1/12095

1/12037

1/10091

1/10091

1/10255

درصد خانوارهای
دارای معلول

بعد خانوار

درصد نوع
خانوار-معمولی
ساکن

درصد واحدهای
مسکونی معمولی
برحسب نوع اسکلت
بنا -اسکلت فلزی

متوسر
مساحت زیربنا

درصد واحد
مسکونی معمولی
با مساحت 51
مترمرب و کمتر

درصد واحد مسکونی
معمولی دارای ی خانوار
ساکن در آن

1/12233

1/12233

1/12233

1/12999

1/12979

1/12979

1/12979

1/19915

1/12005

مجموع

نسبت جنسی

نسبت سالخوردگی
جمعیت

نسبت جوانی
جمعیت

نسبت وابستگی
جمعیت

درصد باسوادی
زنان

درصد بیسوادی
جمعیت

درصد بیسوادی
مردان

درصد دانشجویان دکترای
تخصصی -داخل کشور

0

1/10999

1/12207

1/10933

1/19032

1/12999

1/19999

1/12999

1/12999

1/10305
درصد خانوارهای
معمولی ساکن برحسب
در اختیار داشتن رایانه
در محل سکونت

1/10251
درصد خانوارهای
معمولی ساکن
برحسب در اختیار
داشتن خودروی سب

منبع( :يافتههای نگارندگان)

نرخ اشتغال مردان

نرخ بیکاری-
کل

نرخ اشتغال -کل

نرخ مشارکت زنان

درصد واحدهای مسکونی
دارای آ لولهکشی
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در مرحلککه بعککد ،در محککیر  GISبککرای تمککامی

(حککداک ر مطلوبیککت) و پککایین ارزشم یعنککی عککدد صککفر

شاخصها ،نقشه پهنه بندی فقر ،ترسیم شد و  39نقشکه،

(حداقل مطلوبیت) قرار دارندم بنکابراین * fiبکرای تمکامی

در رابطه با شاخصها بهدست آمدند که به چهار عامل بکا

الیهها ،معادل ی

و  fi-نیز برای تمکامی الیکههکا ،معکادل

توجه به تحلیل عاملی ،دستهبندی شکدند .در نهایکت ،بکا

صفر خواهد بود.

استفاده از اوزان بهدست آمده از روش تحلیل ،نقشههکا را

در مرحله بعدی ،فاصله هر گزینه از راهحل ایکدهآل

رویهم گذاری کرده و نقشه نهکایی تحلیکل فضکایی فقکر

برای تمامی شاخصها ،محاسکبه و سکپس حاصکل جمک

شهری تهران ،تهیه شد.

آن ها برای ارزش نهایی با توجه تاب (ال ) بکرای ایکدهآل

در گکککام اول روش ویککککور ،بکککاالترین ارزش * fiو
پایینترین ارزش  fi-تواب معیار برای همه الیهها تعیکین
میگردد.
در ایککن مرحلککه بککا توجککه بککه اینکککه الیککههککای
استانداردشده در طیفی از باالترین ارزشم یعنی عدد ی

م بت و تاب ( ) برای ایدهآل منفی ،محاسکبه مکیشکود
(نقشه  2و .)9
 n

 SJ    wi (f i*  f ij ) /(f i*  f  ) تاب (ال )
 i 1


 R J  maxwi (f i*  f ij ) /(f i*  f  )تاب ( )

نقشه  -1محاسبه فاصله از ايدهآل مثبت (( )Sjبهترين ترکیب)
منبع( :يافتههای نگارندگان)
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نقشه  -1محاسبه فاصله از ايدهآل منفی (( )Rjبدترين ترکیب)
منبع( :يافتههای نگارندگان)
 R j  R* 

(S j  S ) /(S  S )  (1  V) 
 R  R* 





در ادامه ،برای دستیابی به میزان مطلوبیت مککانی
بهمنظور تحلیل فضایی فقر ،ضکریب  Qiطبکق تکاب زیکر

*



S*  min S j

محاسبه شد (جدول:)7

R *  min R j

جدول  -2ضريب ايدهآل مثبت ( )Sو ايدهآل منفی ()R
3/90
0
00/00
0
منبع( :يافتههای نگارندگان)

*



S   max S j
R   max R j
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نقشه  -2پهنهبندی فقر کالنشهر تهران
منبع( :يافتههای نگارندگان)

پس از تحلیل های صورت گرفته در قالکب تکنیک

بلوک ،در نظر گرفته شد و بلوکهای پیشنهادی برای هر

ویکور فازی ،ضریب  Qiبرای رتبه بندی فضایی در منطقه

ناحیه ،بهصورت نقشه  3اراله گردیکد .نتکایج پکژوهش بکا

موردمطالعه ،در طیفی بین  1تا  0محاسبه گردید .تفسیر

توجه به مدل ویکور فازی نشان دادند که از  1110بلوک

ضریب مذکور در تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره فضایی

کالنشهر تهران 2902 ،بلوک خیلی فقیر ( 92/5درصد)،

بدین صورت است که هر چه واحد مکانی پیکسل ،بیشکتر

 2133بلککوک فقیککر ( 93/0درصککد) 0112 ،بلککوک دارای

باشد ،به لحا تحلیل فقر دارای مطلوبیت بیشتری است

شرایر متوسکر ( 07/2درصکد) 352 ،بلکوک مرفکه (7/1

و به تناسکب ککاهش ارزش ،از مطلوبیکت مککانی آن نیکز

درصد) و تنها  003بلوک ( 0/3درصکد) در سکطح خیلکی

کاسته خواهد شد .بهمنظور تحلیل نهایی ،میانگین ارزش

مرفه قرار داشتند که این موضوع در نقشکه  5بکه وضکوح

پیکسلهای تشکیلدهنده بلوک بهعنوان ارزش نهایی آن

مشخص است.
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نقشه -9تحلیل فضايی رتبهبندی مناطق فقیرنشین کالنشهر تهران
منبع( :يافتههای نگارندگان)
برای نشان دادن الگوی فضایی متغیر فقر در ککالنشکهر
تهران ،از آزمون خودهمبستگی موران عمومی استفاده شد ککه

در کالن شهر تهران ،بهصورت خوشه ای میباشد که در نقشه 5
نیز این موضوع به خوبی مشخص است.

نتایج این آزمون ،حاکی از آن هستند که الگوی پکراکنش فقکر

نقشه  -2خروجی تحلیل خودهمبستگی موران
منبع( :يافتههای نگارندگان)
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همانطور که نقشه  1خروجی آزمکون مکوران بکرای

آموزشی ،مناطق 02 ،03 ،07و  01دارای بیشترین میزان

داده ها نشان میدهد فقر در کالن شکهر تهکران ،از الگکوی

فقر در بین مناطق کالن شکهر تهکران هسکتند .همچنکین

خوشهای تبعیت می کند که عمدتاه در نیمه جنکوبی شکهر

نتایج پژوهش با توجه به مدل ویکور فازی نشان دادند که

متمرکز است.

از  1110بلوک کالنشهر تهران 2902 ،بلوک خیلی فقیکر
( 92/5درصد) 2133 ،بلکوک فقیکر( 93/0درصکد)0112 ،

 -2نتیجهگیری و پیشنهاد

بلوک دارای شرایر متوسکر ( 07/2درصکد) 352 ،بلکوک

در هزاره سوم ،فقر و توزی ناعادالنه درآمد و ثروت،

مرفککه ( 7/1درصککد) و تنهککا  003بلککوک ( 0/3درصککد) در

یکککی از مهککمتککرین معضککالت بشککر اسککت و بسککیاری از

سککطح خیلککی مرفککه قککرار داشککتند .همچنککین تحلیککل

دولککتهککای ملککی و نهادهککای بککینالمللککی را بککه چککالش

خودهمبستگی فضایی موران ،بیکانگر پکراکنش خوشکه ای

فراخوانده است .اهداف توسعه هکزاره ککه در سکال 2111

فقر در کالن شهر تهران بود .بر این اساس و بکا توجکه بکه

مککیالدی ،مککورد توافککق رهبککران جهککانی قککرار گرفتنککد،

نتایج بهدست آمده ،سؤاالت تحقیق را اینگونکه مکیتکوان

ریشهکنی فقر و گرسنگی ،دستیابی همگکانی بکه آمکوزش

پاسخ داد ککه بکر اسکاس آزمکون خودهمبسکتگی فضکایی

ابتدایی ،ککاهش مکرگو میکر کودککان ،بهبکود مکادران در

موران ،الگوی فضایی فقر در کالنشکهر تهکران بکهصکورت

چارچو بهداشت باروری ،مبارزه با ایکدز و دسکتیابی بکه

خوشهای بوده اسکت و تحلیکل عکاملی و اسکتفاده از روش

محیر زیست پایدار بوده است که ککاهش فقکر را در ر س

ویکور فازی نشان دادند که عامل مسککن ،بکیش از سکایر

دستور توسعه خود قرار داده است .کاهش فقر ،بکهعنکوان

عوامل ،وضعیت فقر در کالنشهر تهران را تبیین میکند.

نخسککتین هککدف از مجموعککه اهککداف توسککعه هککزاره،
بزرگ ترین معضل جهانی است .در این مقاله ،با استفاده از

از این رو با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای
راهبردی عبارتند از:

داده های آماری و مدل هکای کمکی ،بکه بررسکی وضکعیت

 -دولت مرکزی و محلی ،منکاطقی ککه در وضکعیت

پراکنش فقر شهری در کالن شکهر تهکران پرداختکه شکده

بدتری از لحا فقر هستند را بیشتر مکورد حمایکت قکرار

اسککت .عوامککل چهارگانککه مسکککن ،اقتصککادی ،اجتمککاعی و

بدهد و در اولویت اقدامات توانمندسازی قرار بگیرند.
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 -با توجه به ارتبا معنیدار بین وض مسکن و فقر

شاخص ،بررسی شدند .با توجه بکه مکدل تحلیکل عکاملی،

شهری در کالنشهر تهران ،نوسازی و بهسازی بافکتهکای

عوامل فقر مسکن ( 22/7درصکد) ،فقکر اقتصکادی (02/3

مسئلهدار شهری ،در اولویت قرار گیرد.

درصد) ،فقکر اجتمکاعی ( 03/0درصکد) و فقکر آموزشکی-

 -مطالعهای تطبیقی برای دورههای زمکانی مختلک

فرهنگککی ( 00/5درصککد) در مجمککوع 72/7 ،درصککد از

در کالنشهر تهران انجام شود تا جابهجایی پهنههای فقکر

پراکندگی کل واریانس فقکر شکهری را تبیکین کردنکد .در

و تغییر و تحوالت آن در بستر زمان ،مشخص شود.

تمام عوامل فقر مسکن ،اقتصکادی ،اجتمکاعی ،فرهنگکی-
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