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چکیده
نابرابری اقتصاد به وجود دو یا چند نوع متمایز از بخشهای اقتصادی در یک اقتصاد اشاره
دارد .ابعاد نابرابری در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي قابل بحث
است .پژوهش حاضر با استفاده از شاخصهای مسکن شهری به بررسي وضعیت نابرابری
مسکن بین استانهای کشور و سطحبندی مناطق طي سه دوره  90 ،85و  95با استفاده از
این شاخصها پرداخته است .در این مطالعه از  8شاخص کالبدی-اجتماعي و اقتصادی برای
بررسي وضعیت موجود استفاده شده است .برای وزن دهي شاخصها از روش آنتروپي شانون،
سطحبندی توسعهیافتگي و بررسي نابرابری استانها از مدل تاپسیس و آزمون فرضیهها از
ضریب همبستگي پیرسن استفاده شده است .نتایج به دست آمده از سطح توسعهیافتگي
مسکن شهری استانهای کشور نشان ميدهد طي دوره  10ساله  95-85وضعیت توسعه
مسکن شهری بهبود یافته است .اما پراکندگي میزان توسعهیافتگي طي همین دوره بیشتر
شده است .به این معني که نابرابری در شاخصهای مسکن افزایش یافته است .آزمون فرضیات
نیز نشان ميدهد که با افزایش رشد شهرنشیني ،توسعهیافتگي مسکن شهری کاهش یافته
است .یافتههای تحقیق ميتواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاستها و
برنامههای مناسب در زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعي در بخش مسکن یاری دهد.
واژههای کلیدی :نابرابری ،مسکن شهری ،شاخص کالبدی-اجتماعي ،شاخص اقتصادی،
آنتروپي شانون ،تاپسیس
طبقهبندی .C38 ،R11 ،R30 :JEL

* نویسنده مسئول مکاتبات

2

نابرابری مسکن شهری در استانهای ایران

 -1مقدمه
وجود دوگانگي و نابرابری بین بخشها و مناطق مختلف کشور یکي از موارد اساسي و
مطرح برای سیاستگذاران کشورها است .چرا که این نابرابریها منجر به نارضایتي و
تنشهای اجتماعي ميگردد .تجربه اقتصاد منطقهای در کشورهای مختلف بیانگر آن است
که برخي از مناطق در مقایسه با مناطق دیگر عملکرد مطلوبتری داشته و در نتیجه از
رشد بیشتری برخوردار هستند .تفاوت در عملکرد استانها موجب ایجاد نابرابریهای
منطقهای شده که به عنوان یکي از عمدهترین دغدغههای برنامهریزان و سیاستگذاران
کشور ميباشد (عسگری و همکاران.)1385 ،1
پس از انقالب صنعتي ،شهرها ،به ویژه شهرهای بزرگ با مسائل و مشکالت پیچیدهای
روبرو شدهاند که یکي از مهمترین آنها ،مسئله مسکن است (شورت و کیم .)2008 ،2در
هر کشوری به منظور تضمین استحکام اقتصادی -اجتماعي جامعه در راستای ارتقای
توسعه ملي ،تهیه مسکن برای عموم مقولهای اساسي به شمار ميرود (شاهیوندی و
همکاران .)1393 ،3مسکن نسبت به سایر کاالها به دلیل ویژگي هایي مثل غیر قابل
جایگزین بودن ،سرمایهای بودن ،بادوام و پرهزینه بودن و غیرمنقول بودن ميتواند عامل
مهمي در امنیت انساني و اجتماعي به شمار بیاید (گالنت و رابینسون )2011 ،4و هم
چنین نقش به سزایي در اقتصاد شهری و روستایي داشته باشد.
ایران نیز به عنوان یکي از کشورهای در حال توسعه تا قبل از قرن حاضر دارای نظام
شهری نسبتاً متعادلي بوده است ،اما در نیم قرن اخیر ،توسعه سرمایهداری در چهارچوب
اقتصاد متکي بر نفت ،سبب رکود بخش کشاورزی و رشد سریع و نامتعادل شهرهای بزرگ
و مانع رشد شهرهای کوچک و روستاها شده است (تقوایي و کنعاني .)1393 ،5تحقیقات
انجام شده در ایران وجود تفاوت میان استانهای کشور از لحاظ توسعه اقتصادی را نشان
ميدهد و از جمله اهداف برنامههای توسعه کشور ،از میان بردن دوگانگي بین استانها و
توسعه متوازن این مناطق است (رحماني و حسنزاده .)1390 ،6این امر باعث بروز
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مشکالتي نظیر تسلط شهری ،تمرکز فعالیتها و خدمات ،عدم تعادل در نظام سلسله
مراتب شهری ،کمبود مسکن ،حاشیهنشیني و  ...شده است (پورمحمدی و همکاران،1
.)1388
با در نظر گرفتن این فرض که مسکن به عنوان یکي از زیرساختهای اصلي توسعه و
مقولهای با ابعاد مختلف زیستي ،اجتماعي و اقتصادی ،نیازمند مطالعه دقیق و همه جانبه
است ،ميتوان اینگونه بیان کرد که میزان توسعهیافتگي بخش مسکن ،عاملي است که
نقش بسزایي در توسعهیافتگي و توسعه پایدار ایفا ميکند (ذاکر حقیقي و همکاران،2
 .)1391مقاله حاضر با بررسي وضعیت شاخصهای کالبدی-اجتماعي و اقتصادی مسکن
شهری طي دوره  90 ،85و  ،95در پي تحلیل شناخت موقعیت و چگونگي توزیع امکانات
توسعه و عدم توازن در نقاط شهری استانهای کشور ميباشد .در حقیقت مقاله حاضر به
دنبال پاسخگویي به سه سؤال زیر است:
 -1سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در سه دوره  90 ،85و  95بین استانهای کشور
چگونه است؟
 -2آیا توسعهیافتگي مسکن شهری بین استانهای کشور نابرابر و نامتوازن است؟
 -3و نهایتاً اینکه بین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری با شهرنشیني چه ارتباطي وجود
دارد؟
برای پاسخگویي به سؤاالت فوق در بخش دوم به بررسي مباني نظری و پیشینه تحقیق
پرداخته شده است .بخش سوم ،به روش تحقیق اختصاص یافته است .بر این اساس و پس
از تعریف شاخصهای مسکن از دو بعد شاخصهای کالبدی-اجتماعي و اقتصادی ،روش
آنتروپي شانون برای وزندار کردن شاخصها و مدل تاپسیس به منظور تعیین سطح
توسعهیافتگي معرفي شدهاند .در بخش چهارم سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در
شاخصهای کالبدی-اجتماعي و اقتصادی و همچنین تلفیق این شاخصها مورد بررسي
قرار ميگیرد .در این بخش همچنین فرضیههای مختلف نیز مورد آزمون قرار گرفته است.
درنهایت ،نتایج تحقیق در بخش پنجم ارائه شده است.
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 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یکي از ویژگي های کشورهای در حال توسعه ،وجود دوگانگي و نابرابری میان مناطق
مختلف کشور ميباشد (افشاری .)1378 ،1نابرابری عبارت است از وجود ناهماهنگي و یا
عدم تعادل در ساختار اقتصاد ملي یا بخشي یک کشور به گونهای که یکي از دو بخش در
شرایط اقتصادی و اجتماعي بهتر از بخش دیگر قرار گرفته باشد (فیض پور و صالحي
فیروزآبادی .)1392 ،2در میان فرضیه های مطرح در زمینه رشد ،فرضیه «رشد و نابرابری
در توزیع درآمد» سیمون کوزنتس ( )1955به عنوان یک پایه تئوریک مطرح مي شود.
کوزنتس بیان مي کند که در سطوح پاییني از رشد اقتصادی ،نابرابری درآمد با افزایش
درآمد سرانه افزایش مي یابد و بعد از گذشت مراحلي از توسعه ،نابرابری درآمد کاهش
مي یابد .در نتیجه از نظر کوزنتس یک رابطه  Uمعکوس بین نابرابری درآمد و رشد
اقتصادی برقرار است (اکبریان و فامکار.)1389 ،3
نابرابری ميتواند در بخشهای مختلف یک اقتصاد مثل بازار کار ،درآمد ،سالمت ،آموزش
و  ...نمود داشته باشد .بخش مسکن نیز از جمله این بخشهاست .توزیع ناعادالنه منابع،
از جمله سرمایه فیزیکي مانند مسکن ،تهدیدی برای توسعه پایدار است (احمد.)2015 ،4
نابرابری مسکن یک پدیده شایع در سراسر جهان است (شوکوای و همکاران.)2016،5
نابرابری مسکن به طور مستقیم مربوط به نابرابریهای نژادی ،اجتماعي ،درآمد و ثروت
است .این موضوع اغلب نتیجه نیروهای بازار ،تبعیض و جدایي است .آن ،هم علت و هم
معلول فقر است (یینگر .)2001 ،6هوانگ و جیانگ )2009( 7معتقدند دوگانگي و نابرابری
مسکن یکي از موضوعات محوری در مطالعات اجتماعي است .قنبری )1390( 8نیز این
موضوع را یکي از مهمترین ابعاد ملموس نابرابری اجتماعي ميداند .حق مسکن توسط
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بسیاری از قوانین ملي به رسمیت شناخته شده است و فقدان مسکن مناسب ميتواند
پیامدهای نامطلوب برای یک فرد یا یک خانواده داشته باشد (سن.)2000 ،1
در بسیاری از مطالعات ،نابرابری درآمد به عنوان منشاء نابرابری در مسکن عنوان شده
است (مت الک و ویگدور ،2008 ،2زانگ ،جیا و یانگ ،2016 ،3بن شاهر و همکاران،4
 ،2018گلي و حیدری .)1396 ،زانگ و همکاران در مقاله خود با طراحي یک مدل تعادل
جزئي ساده از بازار مسکن محلي به این سوال جواب مي دهند که چرا افزایش در نابرابری
درآمد باعث افزایش در نابرابری دسترسي به مسکن مي شود .در این مدل فرض شده
است دو نوع خانوار شهری وجود دارد :خانوار با درآمد باال ( )Hو خانوار با درآمد پایین
( .)Lفرض مي کنیم خانوارهای با درآمد باال در اقلیت باشند و سهم این خانوارها  θنشان
داده مي شود به طوری که  . 0 < 𝜃 < 1⁄2اگر درآمد کل خانوارها را با  Yنشان دهیم
آنگاه سهم خانوارهای با درآمد باال  γخواهد بود به طوری که .1⁄2 < 𝛾 < 1
ضریب جیني را به صورت زیر تعریف مي کنیم:
𝜃𝐺 = 𝛾−
() 1
فرض مي کنیم تابع مطلوبیت هر دو نوع خانوار یکسان و به صورت زیر هستند:
𝛼𝑈(𝑥. 𝑦) = 𝑥 𝛼 𝑦1−
() 2
در اینجا  xنشان دهنده اندازه مسکن و  yمصرف سایر کاالها را نشان مي دهد .ضمناً
قیمت مسکن  pاست و قیمت سایر کاالها به واحد نرمالیزه شده است .سرانجام فرض مي
کنیم تابع عرضه مسکن نسبت به قیمت خطي و برابر زیر است:
𝑝𝑏 = )𝑝(𝑆
𝑏>0
() 3
با حداکثر سازی تابع مطلوبیت با قید هزینه ،تقاضای مسکن برای خانوارهای با درآمد باال
و پایین به صورت زیر خواهد شد:
𝑌)𝛾𝛼(1−
)𝜃𝑝(1−

() 4

= 𝐿𝑥 .

𝑌𝛾𝛼
𝜃𝑝

= 𝐻𝑥

تابع تقاضای کل برای مسکن شهری به صورت زیر است:
() 5

𝑌𝛼
𝑝

= 𝐿𝑥)𝜃 𝐷(𝑝) = 𝜃𝑥𝐻 + (1 −
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از تساوی عرضه و تقاضای مسکن ،قیمت و مقدار تعادلي به دست خواهد آمد:
() 6

𝑌𝑏𝛼√ = ∗ 𝑋 .

𝑌𝛼

𝑏 √ = ∗𝑝

اگر نسبت قیمت تعادلي مسکن به میانگین درآمد خانوارها )HPIR( 1را به عنوان شاخص
دسترسي به مسکن تعریف کنیم خواهیم داشت:
() 7

𝐺

𝛼

)𝛾𝐻𝑃𝐼𝑅 = √𝑏𝑌 (1 + 1−

همانطور که رابطه ( )7نشان مي دهد افزایش ضریب جیني ( )Gباعث افزایش شاخص
دسترسي به مسکن مي شود.
در پژوهش ها عالوه بر نابرابری درآمد ،دالیل اجتماعي و اقتصادی دیگری نیز برای منشاء
نابرابری در مسکن ذکر شده است .خصوصیات جمعیتي خانوار (بن شاهر و همکاران،
 ،)2018تبعیض نژادی (گالستر ،)1988 ،2تغییر سیاستهای مسکن (بارروز،)1999 ،3
هزینه باالی اجاره مسکن (مت الک و ویگدور )2008، ،و افزایش قیمت ها (مرکز اقتصاد
روستایي دانشگاه نیوکاسل )2013 ،4از جمله این دالیل مي باشد.
در این قسمت برخي از پژوهش های انجام گرفته با مباحث نابرابری در مسکن را مرور
خواهیم کرد .هیراشي )2006( 5در مقالهای با استفاده از بررسيهای خانوار ،نابرابری
مسکن و فقر مسکن در چین را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد .این مقاله تأیید ميکند
که یک اختالف بزرگ در شرایط مسکن بین خانوارهای شهری و مهاجر وجود داشته است
و این که نوع جدیدی از فقر مسکن در بین خانوارهای مهاجر به وجود آمده است .تحقیقي
که توسط مرکز اقتصاد روستایي دانشگاه نیوکاسل در سال  2013با موضوع نابرابری
مسکن مطلوب در مناطق روستایي انگلستان انجام گرفته نشان ميدهد کمبود مسکن
باعث افزایش قیمتها شده است به طوری که گروههای با درآمد متوسط و افراد جوان از
دسترسي به مسکن محروم شدهاند.
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گلي و حیدری )1396( 1در مطالعهای با استفاده از دادههای در سطح خرد خانوار مرکز
آمار در بازه زماني  1387تا  1393در بخش شهری استانهای مختلف به بررسي رابطه
بین نابرابری درآمد و دسترسي به مسکن خانوارهای کمدرآمد ميپردازند .نتایج حاصل از
مطالعه نشان ميدهد که افزایش نابرابری درآمد باعث کاهش درآمد پسماند ،افزایش
نسبت اجاره به درآمد و کاهش استفاده از مسکن ميشود؛ در حالي که رابطه مذکور برای
خانوارهای ثروتمند برعکس است؛ اما افزایش تنوع مسکن باعث کاهش اثرگذاری نابرابری
درآمد بر دسترسي به مسکن ميشود .عبدی دانشپور و شفیعي )1396( 2در مقالهای به
شناسایي وضعیت نابرابری فضایي در سیستم مسکوني شهر تهران یعني شناسایي تفاوت
قسمتهای مختلف فضا بر اساس نشانگرهای نابرابری فضایي و تعیین میزان و گسترة آن
در شهر تهران پرداختهاند .بر اساس نتایج این مقاله تحلیل نابرابری فضایي در سیستم
مسکوني شهر تهران بر اساس نشانگر قیمت مسکن ،نشان از نابرابری فضایي شدید در
سیستم مسکوني شهر تهران در مقطع زماني مورد بررسي دارد و همچنین در طول دورة
زماني مورد بررسي این مقاله ،یعني سالهای  1370-1390نابرابری فضایي در سیستم
مسکوني شهر تهران شدت یافته است.
بررسي پژوهشهای داخلي نشان مي دهد تا کنون مطالعه بر روی نابرابری مسکن شهری
هم از بعد شاخص های کالبدی-اجتماعي و هم از بعد اقتصادی صورت نگرفته است.
نوآوری مقاله حاضر در این است اوالً میزان توسعه یافتگي مسکن شهری استان های کشور
در سه دوره محاسبه و سپس نابرابری در هر دو بعد مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفته است .نهایتاً رابطه بین توسعه یافتگي و شهرنشیني مورد آزمون قرار گرفته است.

 -3روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلي ،توصیفي است .دادههای مورد نیاز پژوهش از
نتایج سرشماری عمومي نفوس و مسکن ،حسابهای منطقهای ،هزینه و درآمد خانوار
شهری و آمارهای سرمایهگذاری مسکن شهری بانک مرکزی طي سالهای  90 ،85و 95
تهیه شده است .به منظور تحلیل وضعیت نابرابری شاخصهای مسکن شهری در
استانهای کشور دو گروه شاخصهای کالبدی-اجتماعي و اقتصادی به کار گرفته شده
)Goli & derakhshan (2017
)Abdi & Shafiee (2017
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است .جهت وزن دهي به شاخصها از آنتروپي شانون و برای رتبهبندی و سطحبندی
توسعهیافتگي از تکنیک تاپسیس استفاده گردیده است .برای این منظور از نرمافزار Excel
و برای آزمون فرضیهها از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .همچنین برای ارائه تصویری
بهتر از وضعیت استانها در هریک از شاخصها ،نتایج توسعهیافتگي و سطحبندی تکنیک
مذکور ،از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است.
 -1 -3شاخصهای تحقیق
در این مقاله شاخصهای مسکن به دو دسته کالبدی-اجتماعي و اقتصادی تقسیمبندی
شده است .ذکر این نکته ضروری است که در ابتدا شاخصهای زیادی برای بخش مسکن
تعریف شد .اما با توجه به ضریب همبستگي باالی بسیاری از این شاخصها و در نتیجه
همپوشاني آنها ،نهایتاً شاخصهای ذیل که با تلفیق چند شاخص بدست آمدند ،به عنوان
شاخصهای توسعهیافتگي مسکن شهری هر استان انتخاب شدند.
 -1-1-3شاخصهای کالبدی-اجتماعی
شاخصهای اجتماعي مسکن مناسب ترین ابزار اندازه¬گیری پیشرفت و تحقق هدف های
کلي مسکن محسوب مي شوند و از طریق این شاخصها مي توان پارامترهای موثر در امر
مسکن را شناخت و هرگونه برنامهریزی و تصمیم مسکن را تسهیل نمود (ملکي و شیخي
 )1388 ،شاخصهای کالبدی -اجتماعي این مقاله به صورت زیر انتخاب شده است:
 -1تراکم خانوار در واحد مسکوني :این شاخص نشاندهنده تعداد خانوار در مقابل هر
واحد مسکوني است .شاخص تراکم ( 1یک واحد مسکوني به ازای یک خانوار) به منزله
وجود شرایط ایدهآل و عدم کمبود مسکن است .هرچه این شاخص از عدد  1بیشتر شود،
نشاندهنده شدت کمبود مسکن است؛ بنابراین ماهیت این شاخص منفي است به این
معني که هر چه این شاخص در استان کمتر باشد سطح توسعهیافتگي مسکن آن استان
باالتر است.
 -2سهم مساکن شهری بادوام :بر اساس تعریف مرکز آمار ایران ،طبقهبندی واحدهای
مسکوني بر حسب دوام مصالح به شرح زیر است که در این بررسي نیز همین طبقهبندی
مبنای کار قرار گفته است :مصالح بادوام شامل اسکلت فلزی یا اسکلت بتوني ،آجر و آهن،
سنگ و آهن ،مصالح نیمه بادوام شامل آجر و چوب ،سنگ و چوب ،بلوک سیماني تمام
آجر و مصالح کم دوام شامل تمام چوب ،خشت و چوب ،خشت و گل .در این مقاله سهم
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مساکن شهری بادوام به عنوان یک شاخص توسعهیافتگي در نظر گرفته شده است .ماهیت
این شاخص مثبت است.
 -3سهم مساکن ملکي :در ایران ،باال بودن میزان تصرف ملکي به عنوان وضعیت مطلوب
بخش مسکن تلقي ميشود .همچنین ،سیاستها و برنامههای دولت در تأمین مسکن و
باال بردن شاخص تصرف ملکي مسکن به عنوان یک سیاست مثبت تلقي ميشود.
 -4سهم مساکن با مساحت باالی  75متر مربع :این شاخص به عوامل مختلف نظیر عوامل
اقتصادی ،توان مالي خانوارها و سیاستهای عرضه زمین بستگي دارد .ماهیت این شاخص
نیز مثبت است.
 -3-1-2شاخصهای اقتصادی
شاخصهای اقتصادی شامل موارد زیر ميشود:
 - 1سهم بخش مسکن از کل ارزش افزوده :بر اساس برخي اطالعات یک واحد افزایش
در ارزش افزوده بخش مسکن ،تولید ناخالص داخلي کشور را به میزان  2/8واحد افزایش
ميدهد (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي .)1387 ،1بنابراین افزایش این شاخص
نیز به منزله توسعهیافتگي بخش مسکن هر استان ميباشد.
 -2نسبت هزینه مسکن شهری به کل هزینه خانوار شهری :مسکن بخش عمدهای از ثروت
خانوارها را به خود اختصاص ميدهد .کاهش این شاخص به منزله افزایش هزینه روی
سایر کاالهای مورد نیاز خانواده و در نتیجه افزایش رفاه خانوار است .بنابراین ماهیت این
شاخص منفي است.
 -3سرانه سرمایهگذاری :سهم بخش مسکن از کل سرمایهگذاری اقتصاد کشور بین  20تا
 40درصد است .بخش مسکن در غیاب بازار سرمایه کارآ  20تا  30درصد نقدینگي جامعه
را به خود اختصاص داده است (صبوری و شفیعي )1391 ،2در بازار مسکن ،بیشتر
سرمایهگذاری توسط بخش خصوصي صورت ميگیرد .هر چقدر میزان این شاخص بیشتر
باشد نشان دهنده توسعهیافتگي بخش مسکن آن استان است.
 -4شاخص دسترسي :مسکن گرانترین کاالیي است که یک خانوار در طول دوران زندگي
خود خریداری ميکند .شاخص دسترسي به مسکن یک شاخص قیمتي در بخش مسکن

)Islamic Parliament Research Center of the Islamic Republic Of IRAN (2008
)Sabouri & shafee (2012
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است که برابر نسبت قیمت ی ک واحد مسکن در بازار آزاد (یک واحد آپارتمان  75متر
مربعي) به کل درآمد ساالنه خانوار (متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور) است .این
شاخص بیانکننده میزان سالهای انتظار برای یک خانوار جهت خانهدار شده در صورت
پسانداز کل درآمد است (میرزایي .)1393 ،1بر اساس استاندارد جهاني در این زمینه و
نیز تحقیقات انجام شده ،شاخص مناسب نسبت بهای مسکن به درآمد سالیانه خانوار  3تا
 5برابر است .این بدان معناست که با پسانداز کل درآمدهای  3تا  5سال یک فرد ،مسکن
متناسب با شئونات او باید قابل تهیه باشد .در واقع نسبت باالتر از این استاندارد ،نشانگر
گراني مسکن در سبد هزینه خانوار است .ماهیت این شاخص منفي است.
 -2-3روش آنتروپی شانون

2

به منظور وزن دهي به شاخصها از روش آنتروپي شانون استفاده شده است .کلود شانون
در مقاله خود در سال  ،1948آنتروپي شانون را معرفي کرد و پایهگذار نظریه اطالعات
شد .در ادامه مراحل روش آنتروپي شانون توضیح داده شده است:
مرحله  -1تشکیل جدول شاخصها :ابتدا ماتریس  n×mکه دارای  mگزینه ( 31استان)
و  nشاخص ( 8شاخص مسکن) ميباشد تشکیل ميدهیم.
X1n
] ⋮
X mn

()8

⋯
⋱
⋯

X11
⋮ [
X m1

مرحله  -2نرمالسازی جدول تصمیمگیری :برای نرمالسازی یا بي مقیاس کردن جدول
از روش نرمالسازی ساده یعني همان روش میانگین حسابي استفاده ميشود.
( )9

j = 1, … , n

i = 1. … . m

X ij
⁄∑m X
ℎ=1 hj

= Pij

مرحله  -3محاسبه آنتروپي هر شاخص:
Ej = −k ∑m
j = 1, … , n
))10
i=1 Pij × ln Pij
k = 1⁄ln m
()11
مقدار  kباعث ميشود که مقدار آنتروپي هر شاخص بین صفر و یک باقي بماند.
مرحله  -4محاسبه فاصله هر شاخص از آنتروپي آن:
dj = 1 − Ej
j = 1, … , n
()12
)Mirzaii (2014
Shannon Entropy
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مرحله  -5محاسبه وزن هر شاخص:
j = 1, … , n

()13

d
Wj = j⁄∑ d
j

 -3-3مدل تاپسیس ()TOPSIS1
این مدل توسط هوانگ و یون 2در سال  1981پیشنهاد شد و یکي از بهترین مدلهای
تصمیمگیری چند شاخصه است .این تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابي،
باید کمترین فاصله را با راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن) و بیشترین فاصله را
با راهحل ایدهآل منفي (بدترین حالت ممکن) داشته باشد .در این روش نیز ماتریس n×m
که دارای  mگزینه ( 31استان) و  nشاخص ( 8شاخصهای مسکن شهری) ميباشد مورد
ارزیابي قرار ميگیرد .در روش تاپسیس یک مسئله طي مراحل ششگانه به شرح زیر حل
ميشود.
مرحله  -1نرمال کردن ماتریس تصمیم :این فرآیند سعي ميکند مقیاسهای موجود در
ماتریس تصمیم را بدون مقیاس نماید .به این ترتیب که هر کدام از مقادیر بر اندازه بردار
مربوط به همان شاخص تقسیم ميشود .هر درایه  rijاز فرمول زیر به دست ميآید:
()14

X ij
⁄ m 2 1/2
) (∑i=1 X ij

= rij

ماتریس بدست آمده را  NDمينامیم.
مرحله  -2موزون کردن ماتریس نرمال شده :مجموعهای از وزنها = W
)  (w1 . w2 . … . wnبه طوری که ∑nk=1 wk = 1برای هر شاخص در نظر گرفته ميشود
و با ضرب کردن ستون -jام از ماتریس  NDدر وزن مربوطه  ،wjماتریس نرمال شده موزون
بدست ميآید.
V = ND × W
()15
در این رابطه  Vماتریس نرمال شده موزون و  Wیک ماتریس قطری از وزنهای بدست
آمده از روش آنتروپي شانون برای شاخصهاست.
−
مرحله  -3تعیین راهحل ایدهآل مثبت (  )A+و راهحل ایدهآل منفي (  :)Aراهحل ایدهآل
مثبت یا منفي بر اساس رابطههای زیر بدست ميآیند:

Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution
Hwang & Yoon

1
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} A+ = {(maxi vij|j ∈ J1 ). (mini vij |j ∈ J2 ). i = 1,2, … , m

()16
()17
()18
()19

} A− = {V1− . V2− . … . Vn−

()20

}شاخص های با رویکرد مثبت{ = J1

} A− = {(mini vij |j ∈ J1 ). (maxi vij |j ∈ J2 ). i = 1,2, … , m
} A+ = {V1+ . V2+ . … . Vn+

}شاخص های با رویکرد منفي{ = J2

()21
دو گزینه ایجاد شده  A+و  A-به ترتیب برترین گزینه (راهحل ایدهآل مثبت) و کم اثرترین
گزینه (راهحل ایدهآل منفي) است.
مرحله  -4محاسبه اندازه فاصله :فاصله بین هر گزینه  nبعدی را ميتوان به روش اقلیدسي
سنجید .فاصله گزینه -iام از ایدهآل مثبت با فرمول زیر بدست ميآید:
()22

2

+
n
d+
i = √∑j=1(Vij − Vj ) . i = 1,2, … , m

به طور مشابه ،فاصله گزینه -iام از ایدهآل منفي به صورت زیر محاسبه ميشود:
()23

2

n
−
d−
i = √∑j=1(Vij − Vj ) . i = 1,2 , … , m

مرحله  -5محاسبه نزدیکي نسبي  Aiبه راهحل ایدهآل :محاسبه به روش ذیل صورت
ميگیرد:

d−
i
()24
⁄(d− + d+ ) . i = 1,2 , … , m. 0 ≤ CLi ≤ 1
i
i
بنابراین هر چقدر گزینه به راهحل ایدهآل مثبت نزدیکتر باشد مقدار  CLiآن به یک

= CLi

نزدیکتر خواهد بود.
مرحله  -6رتبهبندی گزینهها :در این مرحله بر اساس ترتیب نزولي  CLiميتوان گزینههای
موجود را با توجه به بیشترین اهمیت رتبهبندی نمود.

 -4تحلیل یافتهها
در این قسمت یافتههای تحقیق ارائه شده است .ذکر این نکته ضروری است با توجه به
اینکه استان البرز در سال  1389تاسیس شده است ،بنابراین آمار این استان در سال های
 90و  95محاسبه شده است و در سال  1385جزو استان تهران در نظر گرفته شده است.
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 -1-4تعیین سطح توسعهیافتگی مسکن شهری برای تمامی شاخصها
جدول ( )1وزن محاسبه شده برای شاخصهای مورد استفاده در این تحقیق بر اساس
آنتروپي شانون را نشان ميدهد .ایده روش فوق این است که هر چه پراکندگي در مقادیر
یک شاخص بیشتر باشد آن شاخص از اهمیت بیشتری برخوردار است .همانگونه که
مشاهده ميشود وزن شاخصها در سالهای مختلف متفاوت است .شاخص سرانه
سرمایهگذاری در دو دوره اول و دوم به ترتیب با  0/19و  0/31بیشترین وزن را به خود
اختصاص داده است .هر چند این شاخص در سال  95جای خود را به سهم بخش مسکن
از ارزش افزوده داده است اما همچنان وزن باالیي دارد .افزایش رو به رشد پراکندگي سهم
بخش مسکن از کل ارزش افزوده قابل توجه است .به طوری که به تنهایي  42درصد از
وزن شاخصها در سال  95مربوط به این شاخص مي باشد و در نتیجه نقش تعیین
کنندهای در توسعهیافتگي مسکن شهری دارد .در مقابل نسبت هزینه مسکن شهری به
کل هزینه خانوار شهری در هر سه سال تفاوت چنداني ندارد و به معني برابر بودن
پراکندگي این شاخص در هر سه دوره است .شاخص دسترسي نیز علیرغم افزایش در
سال  90دوباره به عدد  0/11در سال  95کاهش یافته است که به معني کاهش پراکندگي
این شاخص و در نتیجه همگرایي استانهای کشور در این شاخص است .نکته مهم کاهش
قابل مالحظه وزن شاخصهای کالبدی-اجتماعي بخش مسکن شهری طي دوره مورد
مطالعه است .بررسي آمار این شاخصها نشان از بهبود و همگرایي و کاهش نابرابری این
شاخصهاست .به عنوان مثال نابرابری تراکم خانوار به شدت کاهش یافته و از  0/09به
 0/003در سال  95رسیده است .به طور کلي وزن شاخصهای کالبدی-اجتماعي به مراتب
کمتر از وزن شاخصهای اقتصادی است .با این تفاوت که در هر چهار شاخص کالبدی-
اجتماعي پراکندگي و بينظمي رو به کاهش بوده است .اما شاخصهای اقتصادی عالوه بر
داشتن وزن بیشتر ،در برخي از این شاخصها ،بينظمي بیشتر نیز شده است.
جدول ( :)1وزن محاسبه شده از روش آنتروپی شانون برای تمامی شاخصها
شاخصهای فیزیکي
سال

تراکم
خانوار

سهم
مساکن
شهری
بادوام

سهم
مساکن
ملکي

شاخصهای اقتصادی
سهم
مساکن
با
مساحت

سهم
بخش
مسکن
از کل

نسبت
هزینه
مسکن
شهری

شاخص
سرانه
سرمایهگذاری دسترسي
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باالی
 75متر
مربع

ارزش
افزوده

به کل
هزینه
خانوار
شهری

1385

0/09

0/11

0/09

0/10

0/15

0/11

0/19

0/16

1390

0/004

0/04

0/02

0/08

0/22

0/11

0/31

0/22

1395

0/003

0/03

0/03

0/05

0/42

0/10

0/26

0/11

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج بررسي سطح توسعهیافتگي مسکن استانهای مختلف که در جدول ( )2آمده است
نشان ميدهد که در سالهای  90 ،85و  95به ترتیب استانهای گیالن ،سمنان و قم
توسعهیافتهترین استانها از حیث شاخصهای مسکن شهری بودهاند و در سوی دیگر
استانهای خراسان جنوبي ،سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در کمترین
سطح توسعه قرار داشتهاند .بر اساس جدول تنها  8استان قم ،خراسان رضوی ،گلستان،
کرمانشاه ،همدان ،کردستان ،خراسان جنوبي و البرز همواره روند صعودی در توسعه مسکن
شهری داشتهاند .در حالي که توسعهیافتگي سه استان زنجان ،کرمان و کهگیلویه و
بویراحمد در هر سه دوره کاهشي بوده است.
میانگین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در سه دوره نشان ميدهد که سطح
توسعهیافتگي مسکن کشور از  0/44در سال  85به  0/41کاهش ،اما مجدداً در سال 95
به  0/48ارتقاء پیدا کرده است که از مقدار آن در سال  85نیز بیشتر است .به عبارت دیگر
در سال  95نسبت به سال  85مساکن شهری کشور ،توسعهیافتهتر شدند هر چند میزان
این توسعهیافتگي بسیار اندک بوده است .اما نکته مهم افزایش واریانس سطوح
توسعهیافتگي استانهاست .این پارامتر که به نوعي مشخصکننده پراکندگي سطح
توسعهیافتگي است ،از  0/011در سالهای  85با روند افزایشي به  0/033در سال 95
افزایش یافته است .این افزایش بیانگر افزایش واگرایي و نابرابری سطح توسعهیافتگي
مسکن شهری استانهای مختلف است.
جدول ( :)2سطح توسعهیافتگی مسکن شهری در تمامی شاخصها
استان

85

90

95

استان

85

90

95

آذربایجان شرقي

0/46 0/31 0/45

قزوین

0/45

0/36

0/39

آذربایجان غربي

0/59 0/39 0/48

قم

0/46

0/51

0/87
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اردبیل

0/37 0/25 0/37

کردستان

0/32

0/32

0/53

اصفهان

0/74 0/47 0/53

کرمان

0/39

0/37

0/30

کرمانشاه

0/36

0/40

0/53

کهگیلویه و
بویراحمد

0/46

0/39

0/17

0/40

0/53

0/54

0/54

0/66
0/46

البرز

---

ایالم

0/40 0/52 0/51

بوشهر

0/36 0/33

0/20

گلستان

تهران

0/79 0/47 0/59

گیالن

0/68

چهارمحال و
بختیاری

0/46 0/49 0/49

لرستان

0/37

0/37

خراسان جنوبي

0/34 0/28 0/25

مازندران

0/55

0/40

0/64

خراسان رضوی

0/64 0/42 0/42

مرکزی

0/36

0/27

0/33

خراسان شمالي

0/36 0/48 0/39

هرمزگان

0/35

0/42

0/40

0/21

همدان

0/35

0/41

0/56

زنجان

0/37 0/45 0/57

یزد

0/62

0/33

0/56

سمنان

0/35 0/77 0/50

میانگین

0/44

0/41

0/48

سیستان و
بلوچستان

0/30 0/23 0/34

واریانس

0/033 0/012 0/011

فارس

0/74 0/30 0/62

خوزستان

0/74 0/51

0/36 0/31

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول ( ،)2در سالهای  90 ،85و  95به ترتیب  17 ،15و  17استان کمتر از
میانگین آن دوره بودهاند .نکته جالب توجه اینکه توسعهیافتگي  8استان خراسان جنوبي،
مرکزی ،خوزستان ،اردبیل ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،لرستان و کرمان در هر سه دوره
کمتر از میانگین بوده است .وجه مشترک غالب این استانها مرزی بودن آنهاست.
نمودار ( )1نمایش فضایي سطح توسعهیافتگي مسکن شهری استانهای کشور نسبت به
میانگین همان سال را نشان ميدهد .به طور کلي ميتوان گفت در هر سه دوره مورد
مطالعه میزان توسعهیافتگي مسکن شهری غالب استانهای مرزی کمتر از میانگین آن
دوره بوده است .از طرف دیگر  5استان تهران ،البرز ،اصفهان ،گیالن و قم که در مرکز
کشور قرار دارند در هر سه دوره بیشتر از میانگین آن دوره بودهاند.
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1385

1390

1395

نمودار ( :)1نمایش فضایی سطح توسعهیافتگی مسکن شهری استانهای کشور نسبت
به میانگین همان سال
منبع :یافتههای تحقیق

 -2-4تعیین سطح توسعهیافتگی مسکن شهری از بعد شاخصهای کالبدی-
اجتماعی
به منظور بررسي دالیل نابرابری در مسکن شهری استانهای کشور ،توسعهیافتگي مسکن
شهری را به طور جداگانه از دو منظر کالبدی-اجتماعي و اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته
است .جدول ( )3وزن چهار شاخص تراکم خانوار ،سهم مساکن شهری بادوام (اسکلت
فلزی یا بتن آرمه ،آجر و آهن ،سنگ و آهن) ،سهم مساکن ملکي و مساکن با مساحت
باالی  75متر مربع نشان ميدهد .بر این اساس در سال  85سهم مساکن شهری بادوام و
در سالهای  90و  95سهم مساکن با مساحت باالی  75متر مربع بیشترین پراکندگي و
در نتیجه بیشترین وزن را به خود اختصاص دادهاند .نکته قابل تأمل کاهش شدید بينظمي
شاخص تراکم خانوار طي  10سال مورد بررسي است به طوری که وزن این شاخص از
 0/23به  0/029کاهش یافته است .به عبارت بهتر در این شاخص استانهای کشور به
سمت همگرایي رفته اند و دوگانگي کاهش یافته است .از طرف دیگر نابرابری در سهم
مساکن ملکي و سهم مساکن با مساحت باالی  75متر مربع افزایش داشته است .گرایش
به ساخت خانههای کوچک و اجارهنشیني خانوارها بخصوص در کالنشهرها از جمله دالیل
افزایش بينظمي در این دو شاخص ميتوان نام برد.
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جدول ( :)3وزن محاسبه شده از روش آنتروپی شانون برای شاخصهای کالبدی-
اجتماعی
سال

تراکم
خانوار

سهم مساکن شهری بادوام (اسکلت
فلزی یا بتن آرمه ،آجر و آهن ،سنگ
و آهن)

سهم
مساکن
ملکي

سهم مساکن با
مساحت باالی  75متر
مربع

1385

0/23

0/28

0/23

0/26

1390

0/027

0/29

0/12

0/56

1395

0/029

0/29

0/25

0/43

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )4وضعیت توسعهیافتگي شاخصهای کالبدی-اجتماعي مسکن شهری استانهای
کشور را نشان ميدهد .یزد و چهارمحال و بختیاری توسعه یافته ترین استانها و در مقابل
هرمزگان و گیالن کم توسعه یافته ترین استانها هستند .بر این اساس ،میانگین
شاخصهای توسعهیافتگي طي سالهای  90 ،85و  95به ترتیب  0/53 ،0/54و 0/60
ميباشد که حاکي از افزایش توسعهیافتگي ميباشد 12 .استان آذربایجان غربي ،اصفهان،
البرز ،بوشهر ،خوزستان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،کرمان ،گلستان ،لرستان ،مازندران
و هرمزگان در هر سه دوره شاهد افزایش شاخصهای کالبدی-اجتماعي توسعهیافتگي
بودهاند .از جمله نکات قابل توجه در جدول کاهش توسعهیافتگي این شاخصها در استان
تهران طي سال مورد بررسي است به طوری که از رقم  0/56در سال  85به  0/33در سال
 95تنزل یافته است .بررسي آمار شاخصها نشان ميدهد افزایش تراکم خانوار و کاهش
سهم مساکن ملکي و سهم مساکن با مساحت باالی  75متر مربع دلیل این کاهش
توسعهیافتگي است .واریانس شاخصهای توسعهیافتگي که به نوعي مشخصکننده
نابرابری است بیانگر این است که نابرابری طي دوره  90-85افزایش اما مجدداً در سال
 95کاهش یافته است .هر چند به مقدار سال  85نرسیده است.
جدول ( :)4سطح توسعهیافتگی مسکن شهری در شاخصهای کالبدی-اجتماعی
95

استان

85

90

95

استان

85

آذربایجان شرقي

0/46 0/50

0/60

قزوین

0/55

0/33

0/43

آذربایجان غربي

0/66

0/76

قم

0/59

0/40

0/52

کردستان

0/35

0/28

0/44

کرمان

0/57

0/59

0/62

0/58

90

اردبیل

0/67 0/48 0/55

اصفهان

0/82 0/79

0/66
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البرز

---

ایالم

0/80 0/84 0/70

کهگیلویه و
بویراحمد

بوشهر

0/65 0/59 0/43

گلستان

0/43

تهران

0/33 0/27 0/56

گیالن

0/29

0/16

چهارمحال و
بختیاری

0/85 0/89 0/65

لرستان

0/65

0/66

0/70

خراسان جنوبي

0/63 0/57 0/62

مازندران

0/49

0/53

0/64

خراسان رضوی

0/49 0/35 0/53

مرکزی

0/61

0/47

0/60

خراسان شمالي

0/59 0/46 0/47

هرمزگان

0/19

0/27

0/31

همدان

0/60

0/50

0/58

یزد

0/71

0/89

0/82

0/54

0/53

0/60

0/022 0/037 0/014

خوزستان

0/62

0/48 0/34

0/62

0/64

کرمانشاه

0/53

0/49

0/54

0/54

0/83

0/71

0/47

0/53
0/28

زنجان

0/61 0/47 0/50

سمنان

0/71 0/62

میانگین

سیستان و
بلوچستان

0/54 0/50 0/40

واریانس

فارس

0/74 0/78 0/61

0/62

منبع :یافتههای تحقیق

براساس جدول ( )4توسعهیافتگي مسکن شهری استانهای گیالن ،هرمزگان ،کردستان،
خراسان رضوی ،گلستان ،کرمانشاه ،سیستان و بلوچستان و خراسان شمالي در هر سه
دوره کمتر میانگین آن دوره بوده است .نمودار ( )2نمایش فضایي سطح توسعهیافتگي
مسکن شهری استانهای کشور نسبت به میانگین همان سال برای شاخصهای کالبدی-
اجتماعي را نشان ميدهد .نمودارها نیز نشان دهنده عدم تعادل توسعهیافتگي کالبدی-
اجتماعي مسکن شهری در استانهای کشور دارند .به طوری که استانهای مرکزی
وضعیت بهتری در این شاخصها دارند .این نتیجه با مطالعه ملکي و شیخي ( )1388نیز
همخواني دارد.
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1390

1385

19

1395

نمودار ( :)2نمایش فضایی سطح توسعهیافتگی مسکن شهری استانهای کشور نسبت
به میانگین همان سال برای شاخصهای کالبدی-اجتماعی
منبع :یافتههای تحقیق

 -3-4تعیین سطح توسعهیافتگی مسکن شهری از بعد شاخصهای اقتصادی
در این قسمت توسعهیافتگي در چهار شاخص اقتصادی سهم بخش مسکن از کل ارزش
افزوده ،نسبت هزینه مسکن شهری به کل هزینه خانوار شهری ،سرانه سرمایهگذاری و
شاخص دسترسي مورد بررسي قرار گرفته است .جدول ( )5وزن هر شاخص با استفاده از
آنتروپي شانون را نشان ميدهد .با توجه به این جدول در طول هر سه دوره شاخص نسبت
هزینه مسکن شهری به کل هزینه خانوار شهری کمترین بينظمي و در نتیجه کمترین
وزن را به خود اختصاص داده است .از سوی دیگر طي سالهای  85و  ،90شاخص سرانه
سرمایهگذاری بیشترین بينظمي و بیشترین وزن را داراست؛ اما در سال  ،95شاخص سهم
بخش مسکن از کل ارزش افزوده حدود نیمي از وزن را به خود گرفته است که نشان از
پراکندگي و نابرابری باالی این شاخص در این سال است.
جدول ( :)5وزن محاسبه شده از روش آنتروپی شانون برای شاخصهای اقتصادی
شرح

شاخصهای
اقتصادی

سال

سهم بخش
مسکن از کل
ارزش افزوده

نسبت هزینه مسکن
شهری به کل هزینه
خانوار شهری

سرانه
سرمایهگذاری

شاخص
دسترسي

1385

0/24

0/18

0/31

0/26

1390

0/26

0/13

0/36

0/25

1395

0/47

0/11

0/29

0/13

منبع :یافتههای تحقیق
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پس از تعیین وزن شاخصها ،از طریق تاپسیس سطح توسعهیافتگي هر استان در
شاخصهای اقتصادی تعیین شد که نتایج آن در جدول ( )6قابل مشاهده است .از بعد
شاخصهای اقتصادی گیالن ،سمنان و قم بیشترین توسعهیافتگي و خراسان جنوبي،
سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد کمترین توسعهیافتگي مسکن شهری در سه
دوره را دارند .با توجه به نتایج بدست آمده ،در شاخصهای اقتصادی نیز سطح
توسعهیافتگي مسکن شهری هر چند با نوسان اما در سال  1395وضعیت اکثر استانها
بهبود یافته به طوری که میانگین سطح توسعهیافتگي از  0/43به  0/48ارتقاء یافته است.
 9استان البرز ،خراسان جنوبي ،خراسان رضوی ،قم ،کردستان ،کرمانشاه ،گلستان ،لرستان،
همدان در هر سه دوره مورد بررسي روند رو به رشدی را تجربه کردند .اما استانهای
زنجان ،کرمان و کهگیلویه و بویراحمد در هر سه دوره کاهش سطح توسعهیافتگي مسکن
شهری را داشتهاند .از طرف دیگر افزایش واریانس سطوح توسعهیافتگي از  0/13در سال
 85به  0/34در سال  95نشان دهنده پراکندگي و نابرابری شاخصهای اقتصادی طي
دوره مورد بررسي است.
جدول ( :)6سطح توسعهیافتگی مسکن شهری برای شاخصهای اقتصادی
استان

85

90

95

استان

85

90

95

آذربایجان شرقي

0/46 0/31 0/45

قزوین

0/44

0/36

0/39

آذربایجان غربي

0/59 0/39 0/47

قم

0/45

0/51

0/88

اردبیل

0/37 0/25 0/35

کردستان

0/32

0/32

0/53

اصفهان

0/74 0/47 0/52

کرمان

0/38

0/37

0/30

کرمانشاه

0/34

0/40

0/53

0/45

0/39

0/17

0/53

0/54
0/66

0/74 0/51

البرز

---

ایالم

0/40 0/52 0/49

کهگیلویه و
بویراحمد

بوشهر

0/20 0/36 0/32

گلستان

0/40

تهران

0/79 0/47 0/59

گیالن

0/72

0/54

چهارمحال و
بختیاری

0/46 0/49 0/47

لرستان

0/34

0/37

0/46

خراسان جنوبي

0/34 0/28 0/21

مازندران

0/56

0/40

0/64

خراسان رضوی

0/64 0/42 0/41

مرکزی

0/33

0/27

0/33

خراسان شمالي

0/36 0/48 0/38

هرمزگان

0/36

0/42

0/40
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خوزستان

0/21 0/36 0/28

همدان

0/32

0/41

0/56

زنجان

0/37 0/45 0/57

یزد

0/61

0/32

0/56

سمنان

0/35 0/77 0/49

میانگین

0/43

0/41

0/48

سیستان و
بلوچستان

0/30 0/23 0/34

واریانس

0/034 0/012 0/013

فارس

0/74 0/29 0/62
منبع :یافتههای تحقیق

با مقایسه این جدول و جدول ( )3مالحظه ميشود که این دو جدول شبیه هم هستند.
دلیل اصلي این یکساني ،وزن زیاد شاخصهای اقتصادی در بررسي تلفیق شاخصهاست.
ميتوان نتیجه گرفت که علت اصلي عدم تعادل مساکن شهری استانهای کشور در
شاخصهای اقتصادی است.
نمودار ( )3نمایش فضایي سطح توسعهیافتگي مسکن شهری استانهای کشور نسبت به
میانگین همان سال برای شاخصهای اقتصادی را نشان ميدهد.

1390

1385

1395

نمودار ( :)3نمایش فضایی سطح توسعهیافتگی مسکن شهری استانهای کشور نسبت
به میانگین همان سال برای شاخصهای اقتصادی
منبع :یافتههای تحقیق

 -4-4آزمون فرضیهها
در ادامه با استفاده از ضریب همبستگي پیرسون ،ارتباط بین سطح توسعهیافتگي هر
استان با درصد شهرنشیني هر استان بررسي شد .فرضیات مورد آزمون به شرح زیر
ميباشد:
فرضیه  -1بین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در شاخصهای تلفیقي و میزان
شهرنشیني رابطه وجود دارد.
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فرضیه  -2بین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری از بعد شاخصهای کالبدی-اجتماعي و
میزان شهرنشیني رابطه وجود دارد.
فرضیه  -3بین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری از بعد شاخصهای اقتصادی و میزان
شهرنشیني رابطه وجود دارد.
فرضیه  -4بین رشد سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در شاخصهای تلفیقي و رشد
شهرنشیني رابطه وجود دارد.
فرضیه  -5بین رشد سطح توسعهیافتگي مسکن شهری از بعد شاخصهای کالبدی-
اجتماعي و رشد شهرنشیني رابطه وجود دارد.
فرضیه  -6بین رشد سطح توسعهیافتگي مسکن شهری از بعد شاخصهای اقتصادی و
رشد شهرنشیني رابطه وجود دارد.
فرضیه  -7بین میانگین سطح توسعهیافتگي مسکن شهری در سه دوره و میانگین
شهرنشیني رابطه وجود دارد.
برای بررسي جهت و شدت همبستگي بین متغیرها ،از ضریب همبستگي پیرسون استفاده
ميکنند .هر چقدر مقدار ضریب همبستگي به  +1نزدیک باشد نشاندهنده شدت
همبستگي مثبت است و هر چقدر به  -1نزدیک باشد نشان دهنده شدت همبستگي منفي
است .برای بررسي این موضوع آزمون زیر را انجام ميدهیم:
𝐻0 : 𝜌 = 0
عدم وجود رابطه معنادار
𝐻1 : 𝜌 ≠ 0
وجود رابطه معنادار
()25
نتیجه آزمون فرضیات به شرح جدول ( )7است:
جدول ( :)7نتایج آزمون فرضیه همبستگی پیرسون
شرح
فرضیه 1

فرضیه 2

فرضیه 3

*

نتیجه

سال

مقدار

معنيداری

85

0/3

0/10

وجود رابطه معنادار مثبت

90

0/23

0/22

عدم وجود رابطه معنادار

95

0/53

0/01

وجود رابطه معنادار مثبت

85

0/44

0/01

وجود رابطه معنادار مثبت

90

0/08

0/66

عدم وجود رابطه معنادار

95

0/01

0/95

عدم وجود رابطه معنادار

85

0/26

0/16

عدم وجود رابطه معنادار

90

0/22

0/23

عدم وجود رابطه معنادار
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شرح

سال

مقدار

معنيداری

95

0/53

0/01

وجود رابطه معنادار مثبت

85-90

-0/24

0/20

عدم وجود رابطه معنادار

90-95

-0/34

0/06

وجود رابطه معنادار منفي

85-90

0/05

0/75

عدم وجود رابطه معنادار

90-95

0/06

0/75

عدم وجود رابطه معنادار

85-90

-0/24

0/21

عدم وجود رابطه معنادار

90-95

-0/34

0/06

وجود رابطه معنادار منفي

میانگین سه دوره

0/389

0/03

وجود رابطه معنادار مثبت

فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه 7

*
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نتیجه

* سطح اطمینان  90درصد در نظر گرفته شده است.
منبع :یافتههای تحقیق

براساس جدول بین سطح توسعهیافتگي شاخصهای تلفیقي مسکن شهری و درصد
شهرنشیني در سالهای  85و  95به ترتیب با  0/3و  ،0/53رابطه معنادار مثبت وجود
دارد .به این معني که افزایش هر کدام باعث افزایش دیگری شده است .همچنین بین
سطح توسعهیافتگي شاخصهای کالبدی-اجتماعي و درصد شهرنشیني در سال  85و
شاخصهای اقتصادی و درصد شهرنشیني در سال  95نیز این رابطه وجود دارد .از طرف
دیگر ضریب همبستگي پیرسون به دست آمده با  -0/34طي سالهای  90-95با معناداری
 0 /06نشاندهندهی ارتباط منفي بین رشد سطح توسعهیافتگي و رشد درصد شهرنشیني
هر استان است .بر اساس نتایج آزمون به طور کلي بین میانگین سطح توسعهیافتگي در
سه دوره و میزان شهرنشیني رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.

 -5نتیجهگیری
براساس اصول سي و یکم و چهل و سوم قانون اساسي نظام جمهوری اسالمي ایران ،حق
برخورداری از مسکن مناسب برای افراد ،محترم شمرده شده و دولت موظف به تأمین آن
است .اتخاذ و اعمال سیاستهای مناسب و برنامهریزیهای استراتژیک در جهت تأمین
مسکن افراد جامعه و کاهش نابرابریهای منطقهای از بدیهيترین شرایط و وظایف برنامه-
ریزان و سیاستگذاران بخش مسکن است.
برای کاهش نابرابری نیاز به شناسایي تفاوتهای منطقهای است .هدف از انجام این
پژوهش ،تحلیل شاخصهای مسکن شهری با تأکید بر نابرابریهای منطقهای است .در
این پژوهش 8 ،شاخص منتخب مسکن شهری در ابعاد کالبدی-اجتماعي و اقتصادی در
سطح  31استان با استفاده از روش آنتروپي شانون وزن دهي شدند .در ادامه به منظور
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تعیین سطح توسعهیافتگي مساکن شهری از مدل تاپسیس کمک گرفته شد .نتایج به
دست آمده از سطح توسعهیافتگي مسکن شهری استانهای کشور نشان ميدهد طي دوره
 10ساله  95-85وضعیت توسعه مسکن شهری بهبود یافته است .اما پراکندگي میزان
توسعهیافتگي طي همین دوره بیشتر شده است .به این معني که نابرابری در شاخصهای
مسکن افزایش یافته است .به طوری که اغلب مساکن مناطق شهری استانهای مرزی
سطح توسعهیافتگي کمتری دارند .بنابراین ميبایست استانهای مذکور از نظر برنامهریزی
در اولویت اول توسعه قرار ميگیرند .عالوه بر این نتایج نشان ميدهد دوگانگي در
شاخصهای کالبدی-اجتماعي بخش مسکن در دوره مورد بررسي تنزل یافته است اما در
شاخصهای اقتصادی این نابرابری رو به افزایش است .بنابراین به طور کلي وجود نابرابری
و افزایش این نابرابری در بین مساکن شهری استانهای کشور را ميتوان پذیرفت.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای نیز نشان ميدهد که میزان شهرنشیني در سالهای 85
و  95و سطح توسعهیافتگي شاخصهای مسکن شهری رابطه مثبت دارند .از طرف دیگر
رشد شهرنشیني با رشد توسعهیافتگي مسکن شهری رابطه منفي دارند .یعني افزایش
درصد شهرنشیني لزوماً منجر به بهبود شاخصهای کیفیت مسکن نشده است .از جمله
دالیل این موضوع ميتواند افزایش پدیده حاشیهنشیني در شهرها باشد.
به طور کلي نتایج تحقیق نشان ميدهد با وجود افزایش توسعهیافتگي در حوزهی مسکن،
اما با پدیده عدم توازن بین استانهای کشور روبرو هستیم .تداوم این نابرابری بین مناطق،
برای دورههای زماني طوالني مي تواند آثار مخربي بر کارایي اقتصاد ملي به جای گذارد.
به عالوه چنین تفاوتهایي ممکن است به لحاظ سیاسي و اجتماعي نیز نتایج ناگواری
داشته باشد .ضرورت تحقق عدالت اجتماعي و کاهش نابرابری و عدم تمرکز از وظایف
مهم دولت است که این مهم در اسناد برنامههای توسعه به وضوح بیان شده است .اگر چه
با توجه به سیاستهای تعدیل منطقهای ،باالخص در برنامههای چهارم و پنجم توسعه
کشور و نگاه ویژه به مناطق محروم ،بخش عمدهای از نابرابریها مرتفع گردیده است اما
همچنان عدم یکپارچگي توسعه در سطح استانها دیده ميشود .از اینرو یافتههای تحقیق
ميتواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاستها و برنامههای مناسب در
زمینه توسعه و برقراری عدالت اجتماعي در بخش مسکن یاری دهد.
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