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 1استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرودشت ،ایران
 2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

تاریخ دریافت مقاله1317/03/14 :

چکيده

تاریخ پذیرش مقاله1317/06/26 :

1

بنا بر اصول توسعه پایدار انسانی تأمین نیازهای اولیه و اساسی شهروندان یک جامعه امری مهم و الزامی
میباشد .یکی از مهمترین این ضروریات نیاز به تأمین مسکن برای اقشار مختلف میباشد .امروزه مسکن
یکی از مساﺋﻞ حاد کشورهای درحالتوسعه است ،بطوریکه مهاجرتهای داﺧلی ،مشکالت مربوط به
عرضهی زمین ،فﻘدان منابع کافی ،ضعف مدیریت اقتﺼادی ،نداشتن برنامهریزی جامع مسکن و سایر
نارساییهایی که در زیرساﺧتهای اقتﺼادی این کشورها وجود دارد ،از یکسو و افزایﺶ شتابان جﻤعیت
شهرنشین از سویی دیگر تأمین سرپناه در اینگونه کشورها را به شکلی ﻏامﺾ و چندبعدی درآورده است .در
این میان مالکیت مسکن با توجه به اهﻤیتی که در بعد اجتﻤاعی و روانی شهروندان دارد ،امری مهم است.
هدف از پژوهﺶ حاضر ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن در نواحی چهارگانه شهر سامان از توابع استان
چهارمحال و بختیاری با رویکرد توسعه پایدار میباشد ،این پژوهﺶ به لحاظ هدف کاربردی و روش پژوهﺶ
توصیفی -تحلیلی است .جهت تحلیﻞ پژوهﺶ از مدل تﺼﻤیم گیری ویکور و برای وزن دهی به شاﺧصها از
مدل سلسله مراتبی  AHPاستفاده گردیده است .یافته های پژوهﺶ حاکی از آن است که به لحاظ وضعیت
پایداری مالکیت مسکن در شهر سامان؛ ناحیه یک با درجه کیفی 7/017 ،نسبتاً نامطلوب ،ناحیه دو با درجه
کیفی 7/674و سطح متوسط ،ناحیه سه با سطح کیفی  . /760وضعیتی نامطلوب دارد و فﻘط ناحیه چهار با
سطح کیفی  7/137از مدل ویکور وضعیت مطلوبی دارد.
کليد واژهها :مسکن ،مالکیت مسکن ،توسعه پایدار ،شهر سامان

* نویسنده عهده دار مکاتبات:

eghasemi251@gmail.com
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مقدمه
برنامهریزیهای نامطلوب و عدم توزیع عادالنه منابع مالی و انسانی ،مسائل عمدهای را در روند توسعه یافتگی
شهرها ،به خصوص شهرهای کوچک ایجاد نموده و این موضوع دارای ابعاد گوناگون و پیچیدهای است .در این
راستا موضوع مسکن به عنوان یک موضوع چند بعدی ،تأثیر بسزایی بر روند توسعه یافتگی و نیافتگی شهرها دارد
(ذاکرحقیقی و همکاران .)11 :1931 ،در واقع مسکن مهمترین دارایی مولّدی است که باعث اعتبارِ زندگی افراد
درون یک جامعه میشود ( .)Masika and Dehaan, 1977به عبارتی مسکن ،خردترین و کوچکترین شکل تجسم
کالبدیِ رابطهی متقابلِ انسان و محیط بوده و تبلور فضایی کارکرد سکونت انسانی در ایفای نقشهای اساسی آن
است (رهنمایی .)39 :1931 ،مسکن کاالیی با دوام ،غیر منقول ،چند بعدی ،غیرهمگن و بسیار پر هزینه است و در
سازمان اجتماعی فضا نیز نقش بسیار مؤثری دارد .اهتمام بهتأمین مسکن مناسب ،بادوام ،مقاوم و ایمن ،از بزرگترین
دغدغههای انسان معاصر و جوامع کنونی است .از دید دیگر ،مسکن در برنامههای درازمدت توسعه ،به عنوان
پویاترین زمینهی عملکرد اقتصادی محسوب میگردد (شمس و گمار .)1931 ،از این رو ،برای شناخت شیوهی
زندگی حیاتی و تعیین درجه رفاه شهروندان ،شناخت شاخصهای مسکن اهمیت بسزایی دارد.
در دنیای امروز ،مسکن و سرپناه بسیاری از جنبه های زندگی انسانی را تحت الشعاع خود قرار داده است .به
طوریکه بیش از  15درصد درآمد هر خانوار را به خود اختصاص میدهد (ملکی .)15 :1933 ،عالوه بر جنبه
اقتصادی مسکن که مقداری از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص میدهد ،بسیاری از نتایج روانی و اجتماعی
نیز به آن مرتبط میباشد ،به گونه ای که احساس امنیت و آرامش روان را فراهم کرده و موجب دگرگونیهای
اساسی در زمینه روابط اجتماعی و غیره میگردد (فرهنگی .)33 :1931 ،به طور کلی وجود شرایط اقتصادی و
اجتماعی نامتعادل در بین کشورهای در حال توسعه موجب شده که حتی خرید ارزانترین مسکن نیز از توان مالی
حداقل یک سوم خانوارهای شهری جهان سومی خارج شود (اهری و همکاران .)3-3 :1935 ،بنابراین به ناچار
تعداد زیادی از افراد در مناطق حاشیه نشین اقامت میگزینند ،به گونهای که برخی مطالعات تعداد آنها را  11تا 91
درصد نواحی مادرشهرها اعالم میکنند (پورمحمدی .)1931 ،بدین منظور امروزه روند رو به رشد شهرنشینی و
افزایش جمعیت شهرها ،تقاضا برای تصاحب مسکن را بیش از پیش افزایش داده است (بزی و جواهری:1935 ،
 )15و مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای بشری همواره مسأله ای حاد برای شهرهای جهان ،به ویژه
کشورهای در حال توسعه عمدتا دامنگیر اقشار و طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط بوده است (قرخلو و کالنتری،
.)91 :1931
در این راستا با توجه به رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها ،مفهوم توسعه پایدار شهری به عنوان
مؤلفه اساسی تأثیرگذار بر چشم انداز بلندمدت جوامع انسانی مطرح شده است .در عین حال با توجه به اثرات
گسترده مسکن بر محیطهای شهری و بر حیات اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی شهر و شهروندان ،نقش تأثیرگذار آن
بر تحقق اهداف توسعه پایدار شهری نیز بسیار مهم میباشد (ابراهیم زاده و قاسمی .)11 :1931 ،با توجه به اهمیت
مسکن در زندگی اجتماعی انسان ،دارا بودن مسکن ملکی جزو آمال دیرینه انسان شهر نشین می باشد ،بنابراین یکی
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از شاخصهای بخش مسکن شاخص مالکیت مسکن است ،تحقیقات نشان میدهد که انسان در مکانی که در تملک
اوست؛ احساس آرامش بیشتری دارد .شهر کوچک سامان به عنوان یکی از شهرهای استان چهار محال و بختیاری
طی دهه اخیر رشد جمعیتی نسبتاً باالیی را برخود شاهد بوده است .به گونهای که جمعیت این شهر که جمعیت این
شهر از سال  1991تا  1935از  1351نفر به  11913نفر رسیده است و به لحاظ جمعیت رشدی در حدود  1برابر
داشته است ،از این میزان جمعیت در سال  ،1935تعداد  9133نفر یعنی حدود  11درصد آن را جمعیت 15تا 91
ساله تشکیل داده است .این شهر در سال  1935دارای  1113خانوار بوده که در برابر این تعداد خانوار  1133واحد
مسکونی وجود داشته است (مرکز آمار ایران .)1935 ،اما عالوه بر کمبود تعداد  931واحد مسکونی در این شهر عدم
برابری در مالکیت مسکن در شهر سامان و نواحی چهارگانه شهر نیز مشهود است .بنابراین پژوهش حاضر با هدف
تحلیل و ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن در شهر سامان با توجه به رویکرد توسعه پایدار میباشد .بدین منظور
سؤاالت زیر مطرح می شود:
 وضعیت پایداری مالکیت مسکن در بین نواحی مختلف شهر سامان به چه صوت می باشد؟
 آیا مالکیت مسکن در شهر سامان با توجه به متناسب با رویکرد توسعه پایدار می باشد؟

پیشینه تحقیق
رئوفچاهی و همکاران ( ،)1519در مقالهای تحت عنوان طراحی جهت صرفهجویی در انرژی جهت نیل به
توسعه مسکن پایدار ،به بررسی ارتباط بالقوه بین ابعاد سه گانه مسکن پایدار (زیستمحیطی ،اجتماعی ،اقتصادی) با
پارامترهای بهرهوری انرژی در شهر اصفهان با استفاده از روش تحلیل رگرسیونی پرداخته است .نتایج نشاندهنده
رابطهی معنادار ابعاد مسکن پایدار و شیوه بهرهوری از انرژی میباشد.
(مالینی و همکاران )1553 ،در مقالهای با عنوان کیفیت مسکن یک مسئله کلیدی در ارائه جوامع پایدار و ارتقای
کیفیت زندگی ،به بررسی شاخصهای اجتماعی اقتصادی ،زیستمحیطی و بهداشتی مسکن پرداختهاند؛ و در نهایت
جوامع پایدار را مستلزم داشتن مسکن پایدار از لحاظ فنی بهداشتی و همسانی با محیط میدانند.
آلیسون )1553،در مقالهای به بررسی چالشها و راهکارهای مسکن کمهزینه و پایدار در آفریقای جنوبی جهت
نیل به توسعه پایدار شهری پرداخته .وی راهکار اصلی را افزایش بهداشت و ارتقاء مسکنهای غیررسمی و
چالشهای نیل به این هم را رشد سریع جمعیت شهری ،تفاوتهای نژادی و طبقاتی و مشکالت کالن اقتصادی و
نهادی میداند.
در همین راستا بانک جهانی )1553( ،تخمین زده است که  15درصد از مساکن پان از شهرهای بزرگ هند
غیراستاندارد هستند( .آیسیک و همکاران )1553 ،در تحقیق خود تحت عنوان مسکن پایدار در شرایط جزیرهای با
استفاده از تثبیت زمین آهکی ،به نقش مواد ساختمانی در پایداری مسکن پرداختهاند؛ و معتقدند مواد ساختمانی در
بخش مسکن تأثیر مهمی بر محیط و اکوسیستم دارد .ازاینرو آنها انتخاب مواد مناسب و مطابق با نیازهای هر
منطقه برای مسکن را یکی از مهمترین استراتژیها در توسعه مسکن پایدار دانستهاند.
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زو و لین )1551( ،در رابطه با مسکن پایدار و ساخت و سازهای شهری در کشور چین راهکار نیل به توسعه
پایدار شهری را در پایداری مسکن همسان با اقلیم مقرون به صرفه و مطابق با شرایط فرهنگی خانوارهای چینی و
ارتقای روشهای فنی و طراحی در سازگاری زیستمحیطی و همکاری محققان طراحان و سازندگان از رشتههای
مختلف میدانند .پژوهش بیکن و اندر لندن ( )1331در مورد سکونتگاههای غیراستاندارد در 11منطقه بزرگ شهری
کشورهای جهانسوم نشان میدهد که چنین سکونتگاههایی به تقریب  91-13درصد از مساحت و با میانگین 19
درصد از جمعیت این شهرها را دربر میگیرند.
ابراهیمزاده و قاسمی ( )1931در پژوهشی با عنوان ارزیابی شاخصهای کالبدی مسکن شهری در شهر سامان
پرداختند و به این نتیجه رسیده اند که درشاخص نهاییکالبدی مسکن ،ناحیه سه این شهر مطلوبترین و ناحیه دو
نامطلوبترین ناحیه در شاخص کالبدی مسکن شهر سامان میباشد.
حکیمی و پورمحمدی ( )1935در مقالهای با عنوان «ارزیابی شاخصهای کمی و کیفی مسکن در سکونتگاههای
غیررسمی ایران مطالعه موردی جمشیدآباد خوی» یافتههای تحقیق حاکی از آن است که شاخصهای مسکن در
محله جمشیدآباد نسبت به شهر خوی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد ولی در مقایسه با کشورهای درحالتوسعه
دارای وضعیت مطلوبتری میباشد پیلهور و همکاران ( ،)1935در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر تصمیمات سیاسی
بر ناپایداری و تحوالت ساختاری زمین و مسکن شهری در بجنورد پرداخته اند و نتایج پژوهش حاکی از آن است
که تغییرات قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری بجنورد چشمگیر بوده و در بررسی تطبیقی قبل از مرکز استان
شدن و بعد از ارتقا یابی در ارزش زمین  51برابر و در قیمت مسکن  1برابر افزایش بوده است.
بزی و جواهری ( )1935مقالهای با عنوان «بررسی افتراق مکانی -فضایی محلههای شهر زابل در برخورداری از
شاخصهای مسکن سالم» با هدف بررسی وضعیت کیفی مسکن در محالت شهر زابل با توجه به شاخصهای
مسکن سالم و سنجش میزان برخورداری از این شاخصها در این محالت آن و نتایج این تحقیق نشان میدهد ،که
بین محالت شهر زابل از نظر برخورداری از شاخصهای کمی و کیفی مسکن سالم تفاوت معنیداری وجود دارد و
همچنین در بین پایگاه اجتماعی افراد و شرایط مسکن نیز همبستگی قابلتوجه ای وجود دارد .در کل نتایج نشان
داده است که شاخصهای کیفی مسکن به نسبت شاخصهای کمی آن در شهر زابل در وضعیت پایینتری قرار دارد.

مبانی نظری
بهطورکلی مقوله مسکن دارای مفهوم بسیار پیچیده است و از ابعاد گوناگون تشکیل یافته است .از این رو
نمیتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه نمود .مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی ،سرپناه اولیه و اساسی هر
خانواده بشمار میآید ،که در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد هم چون خواب ،استراحت ،حفاظت
در برابر شرایط جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می شود (حکمت نیا و انصاری.)35 :1931 ،
آنچه که الزم به ذکر است این است که مفهوم مسکن عالوه بر ساختار فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد
استفاده قرار می دهد ،کل محیط مسکونی را نیز دربر میگیرد که خود شامل کلیه خدمات و تأسیسات اجتماعی و
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تسهیالت ضروری مورد نیاز برای بهتر زندگی کردن شهروندان و طرح های اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است.
به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی الزم
برای بهتر زندگی کردن انسان را شامل میشود و استفاده کننده آن باید حق تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئنی را نسبت
به ان دارا باشد (مخبر .)11-19 :1959 ،ماده  11اعالمیه حقوق بشر بند یک ،حق مسکن را چنین بیان می کند« :همه
افراد دارای حق بهرهمندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی ،برای سالمت و بهرهوری خود و خانواده خود
میباشند [ .]www.culture.aruma.irبدون تردید ،مسکن اهمیّت فراونی در ترقی موقعیت زندگی فردی و اجتماعی
انسانها دارد ( .)King and Aldershot, 2005بر این اساس میتوان چنین بیان داشت که نیاز به مسکن از
اساسیترین نیازهای آدمی است و در واقع آنچه که لزوم وجود مسکن را واجب مینماید ،نیاز است .در رابطه با
مسکن میان اندیشمندان و برنامهریزان نظریات مختلفی ارائه شده است ،که برخی از آنها بهطور خالصه اشاره
میکنیم.
نظریه برزنهای شهری برگس :این نظریه یکی از کهنترین نظریات مبتنی بر بومشناختی اجتماعی است و معتقد
است که در گسترش شهر فرایند بخشایشی روی میدهد که افراد و گروهها را جابجا نموده و تقسیم میکند و مکان
سکونت و اشتغال افراد ساکن را تغییر میدهد در این نظریه افراد و گروههای اجتماعی برای دستیابی به مسکن به
رقابت میپردازند و تحت مسیر چیرگی تازش و جانشینی به سکونتگاه موردنیاز خود دست مییابند (زرافشان،
.)3 :1939
نگرش اقتصاد برنامهریزیشده :در این دیدگاه اعتقاد بر این است که کاالهای معینی دارای اهمیت اجتماعی
زیادی هستند و دولت باید یک حداقل استانداردی را برای هر شخص تضمین کند .در این دیدگاه انتفاع بهعنوان
محرك و هدف فعالیتها در زمینه مسکن کنار گذاشته میشود و بخش مسکن جزء جداییناپذیر سیستم عمومی
برنامهریزی و مدیریت اقتصادی میگردد و از هدفهای کلی توسعه اجتماعی ،اقتصادی تبعیت میکند (دهقان،
.)35 :1935
 نگرش بومشناسی :در این نظریه بنیانگذاران مکتب شیکاگو معتقدند که گروههای شهری با هر پایگاهاجتماعی و اقتصادی و قومی مانند گونههای گیاهی با حرکت بهسوی تعادل و توازن ،همه مراحل اکولوژیک را در
زیستگاه خودش در طول زمانه طی میکند .اکولوژی شهری شیکاگو از دو دیدگاه داروینیسم اجتماعی و اقتصادی
نوکالسیک متأثر است .رابرت پارك معتقد است که انسانها در جهت تأمین فضا همانگونه رقابت میکنند که
گیاهان در طبیعت برای تأمین خاك و نور رقابت میکنند .بهترین جاها به مناسبترین انواع تعلق میگیرد،
قابلدسترسترین مکانهای مرکزی را در شهرهای آمریکایی مؤسسات بزرگ اشغال میکنند ،اراضی مسکونی جدید
جادار حاشیهای را مالکین با درآمد باال بهدست میآورند و فقرا باید خود را با مکانهای نامناسب سازگار کنند
(کریمپور.)15 :1933 ،
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 نگرش ساخت عمومی شهر :این دیدگاه توسط رابرت دیکنسون 1مطرحشده که شهر به این محدوده تقسیممیشود .الف (منطقه مرکزی شامل مرکز و بخش قدیمی شهرها که مجموعهای از مراکز عمدهفروشی ،خردهفروشی،
تجاری و اداری و بخشی از واحدهای مسکونی است .ب) منطقه میانی ،شامل یک منطقه مسکونی متراکم که صنایع
سبک و کوچک را در خود جایداده است .ج منطقه بیرونی که اصوالً بهعنوان یک منطقه مسکونی به شمار میآید.
این منطقه ،منطقهای باز با فضای پر وسعت و پاركهای عمومی است .در حاشیه شهرها با مرزهای ده شهر ،یک
منطقه بیرونی شهر است که یک حوزه پر وسعت روستایی به شمار میآید و با توسعه شهر ،مناطق مسکونی بهسوی
منطقه بیرونی پیش رفته و صنایع جدید در مسیر راههای ارتباطی مهم و در اطراف شهركها و روستاها ایجاد
میشوند (شیعه.)11 :1931،
 نگرش ساخت منطقه واحدهای مسکونی :ساخت منطقه واحدهای مسکونی توسط جیمز وانس 1مطرح شد.او معتقد است منطقه جدید مسکونی در نقاطی به وجود میآیند که هیچگونه مرکزیت تجاری و خردهفروشی ندارند.
منطقه جدید مسکونی از بخش مرکزی شهرها بیشتر فاصله دارند و معموالً یک واحد خودیار است و همه پایگاه
اقتصادی افراد ،پایگاه و شخصیت خانوادگی و پایگاههای مذهبی و نژادی اساس کار تحلیل اجتماعی و اقتصادی
سیاستهای اساسی دولت (شیعه.)1931 ،
نظریه توسعه پایدار و مسکن :یکی از نظریات مهمی که امروز تمام جوانب زندگی انسان را در برگرفته است
نظریه توسعه پایدار میباشد .در واقع توسعهی پایدار بهعنوان توسعهای که نیازهای نسل حاضر بدون به خطر
انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود تعریفشده است .توسعهی پایدار نیاز به رویکرد برنامهریزی
زیستمحیطی دارد که در آن ،در تمام سطوح مجاز از توسعهی پایدار نگهداری میشود .ارزیابی آثار زیستمحیطی
ضمن کمک به رویکرد برنامهریزی ،یکی از ابزار مهم برای دستیابی به این هدف است ) .(Hilden, 2013مفهوم
توسعهی پایدار توسعهای که نیازهای نسل کنونی را بدون آسیب رساندن به تواناییهای نسلهای آینده در تأمین
نیازهای خود ،برآورده سازد (احمدی ترشیزی.)59 :1933 ،
توسعه پایدار واژهای است که بهصورت متعارف و گسترده مورد استفاده قرار گرفته و طیف پیچیدهای از اهداف،
فعالیتها و رفتارهای انسانی را با توجه به محیطزیست با شعار نیازها و آرمانهای حال حاضر بدون به خطر
انداختن تواناییهای نسل آینده را دربرمیگیرد ) .(Campagna, 2006مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به یک آگاهی در
حال رشد مطرح شد که به بررسی ارتباط مهم بین فرآیندهای مانند توسعه اجتماعی و اقتصادی ،مشکالت
زیستمحیطی ،جهانی ،منطقهای و محلی ،افزایش جمعیت و گسترش مناطق شهری میپرداخته است )Feng Li et

 .(al, 2009توسعه پایدار دو وجه تمایز با توسعه خودرو یا عادی دارد که عبارتاند از .1 :توسعه پایدار به معنای
منافع یکسان جامعه از توسعه میباشد .1 .توسعه هماهنگ به صورت همهجانبه و در تمام بخشها باشد .توسعه
پایدار یا توسعه اقتصادی و اجتماعی باید ظرفیت تحمل منابع و محیطزیست را نیز در نظر بگیرد و به دنبال توسعه
هماهنگ در رابطه با اقتصاد ،جامعه ،محیطزیست و منابع باشد (.)feng yu-guaug, 2002
.R. Dickinson
.James vanes

1
2
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اصول و مبانی توسعه پایدار شهری میتواند به سه روش مختلف در بهبود محیطزیست مسکونی به کار رود:
الف (با اعمال توسعه متراکم با ساختمانهای کوتاه مرتبه؛ ب (با نوآوری در تدوین اصول تفصیلی طراحی شهری؛ ج
با ایجاد فرمی از شهر که استفاده از انرژی را تضمین کند .توسعه پایدار یکی از جامعترین مفاهیم در دهههای اخیر
میباشد (علی الحسابی وه مکاران ،)51 :1931 ،این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی اداره و بهرهبرداری صحیح و
کارا از منابع مالی ،نیروی انسانی و  ....برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب که با بهکارگیری امکانات فنی،
ساختار و تشکیالت مناسب برای رفع نیاز نسل امروز و آینده به طور رضایتبخش امکانپذیر میشود (ضرابی،
 .)1 :1933با توجه به برنامه زیست محیط سازمان ملل توسعه پایدار یعنی برآورده کردن نیازهای نسل حاضر ،حفظ
ظرفیت دستگاههای تضمینکننده حیات کره زمین کنونی بدون ضربه زدن به منابع کره زمین و بدون اینکه جلوی
تأمین نیازهای نسل آینده گرفته شود .تعریفی با نگرش وسیعتر توسعه پایدار را بدین گونه تعریف میکند که آشکارا
بقای تمامی گونههای حیات را بر روی کره زمین در طول تاریخ تقویت و تداوم آنها را سبب میشود )Kelleher

.(and Slauraklin, 1999

مواد و روش تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و روش تحقیق در این مقاله ،توصیفی -تحلیلی میباشد .جهت گردآوری
آمار و اطالعات ،از روشهای کتابخانهای و تحلیل ثانویه از مطالعات سرشماری نفوس و مسکن سال  1935استفاده
گردیده است .در این پژوهش جهت ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن از شش منظر و گروه تملک مسکن ،شامل
ملکی عرصه و اعیانی ،ملکی اعیانی ،استیجاری ،در برابر خدمت ،رایگان و سایر در چهار ناحیه شهر سامان استفاده
گردیده است .برای پردازش ،تحلیل ،رتبه بندی و تعیین درجه کیفی هر یک از نواحی درصد هر یک از این گروه
های ملکی در نواحی چهارگانه شهر سامان مشخص گردید ،سپس با توجه به اهمیت این شاخصها و یا گروههای
تملک مسکن ،در پایداری مسکن ،پس از اخذ نظر کارشناسان در مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPمقایسه زوجی
گردیده اند و جهت تحلیل و ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن و همچنین رتبه بندی نواحی شهری از مدل vikor

استفاده شده است .جهت محاسبات بر اساس مدلهای استفاده شده در تحقیق و پردازش دادهها از نرم افزار
 ،EXCELو همچنین بر اساس اطالعات به دست آمده ،جهت تولید نقشه از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است.
مدل :AHP
فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPیکی ازکارامدترین تکنیکهای مؤثر در تصمیمگیری است که توسط توماس
الساعتی در سال  1335معرفی شد ( .)Azizi et al, 2013این مدل یک ابزار تصمیمگیری قابلانعطاف و قدرتمند
است که افراد را در مقایسه همزمان دو وجه کمی و کیفی شاخصها کمک میکند ( .)Zaria, et al, 2010مراحل کار
این تکنیک به طور خالصه بدین شرح میباشد .مرحله اول  :که شامل آمادهسازی دادهها و تشکیل ماتریس دوتایی
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که این کار با در نظر گرفتن مقیاس  3کمیتی ال ساعتی که بر اساس اهمیت معیارها از  1تا  3به معیارها دارای وزن
میگردند.
مرحله دوم :محاسبه وزن نهایی معیارها که برای این کار اعداد هر کدام از ستونها و ردیفها در هم ضرب
میشوند و سپس حاصلضرب وزنها را به توان  N1در نهایت برای محاسبه وزن نهایی معیارها وزنهای نرمال
نشده هر ردیف را به مجموع کل وزنهای نرمال نشده تقسیم می کنیم که مجموع کل وزنهای نهایی باید برابر با 1
باشد.
مرحله سوم :به دست آوردن نسبت توافق که خود دارای چهار مرحله است.
 -1محاسبه  :AWکه برای تعیین مقدار بردار باید هر کدام از وزنها به مقدار وزن معیار ضرب شوند.
 -1محاسبه بردار توافق

]

∑[ =L

 -9محاسبه شاخص سازگاری

=Ci

 -1محاسبه ضریب سازگاری

=CR

مقدار ضریب سازگاری همواره باید کمتر از  1باشد
مدل ویکور:
کلمه ویکور برگرفته از نام صربستانی بهینهسازی چند معیاره و راهحل سازشی است این مدل برای بهینهسازی
مسائل چندمعیاره در سیستمهای پیچیده معرفی شد (از پوراحمد و خلیجی .)19 :1939 ،روش فوق بر رتبهبندی و
انتخاب مجموعهای از گزینهها در حضور معیارهای متعارض تمرکز میکند .معیار رتبهبندی گزینهها در این روش بر
اساس میزان نزدیکی راهحل ایده آل میباشد .در این روش بهمنظور رتبهبندی و یافتن بهترین گزینه از مفهوم میزان
سازشی میان فاصله گزینهها نسبت به بهترین گزینه استفاده میکند و به همین دلیل به برنامهریزی سازشی طبقهبندی
میشود (ابراهیمزاده و صحرایی .)5 :1939 ،با استفاده از این روش تحلیل ،شاخص توسعه بهگونهای ساده ،لیکن
درخور توجه و قابلتعیین و سپس به رتبهبندی سکونتگاهها میپردازد .بعد از بهکارگیری فرمول  VIKORاعدادی
حاصل خواهد شد که مقدار آنها بین  5تا  1میباشد .هر کدام از معیارها که حداقل امتیاز یا رتبه را به خود
اختصاص دادهاند ،به عنوان بهینهترین یا برخوردارترین گزینه میباشد .همچنین حداکثر ،نشاندهنده نامطلوب بودن
در ناحیه میباشد.
محدوده مورد مطالعه
شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری مرکز شهرستان سامان واقع گردیده است .شهر سامان در موقعیت
جغرافیایی حدفاصل  15درجه و  11دقیقه تا  11درجه و  15دقیقه طول شرقی و  91درجه و  13دقیقه تا  91درجه
و  13دقیقه عرض شمالی واقعشده است .سامان در فاصله  11کیلومتری شمال شرقی شهرکرد و  31کیلومتری غرب
استان اصفهان و متصل به راه غربی شهرکرد به اصفهان قرار گرفته است .از بخش شمالی شهر رودخانه دائمی
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زایندهرود عبور میکند .شهر سامان در ناحیه کوهستانی زاگرس قرار گرفته است .مرتفعترین قله مجاور شهر کوه
شیراز با ارتفاع حدود  1355متر است .طبق آخرین طرح جامع شهر سامان ،محدوده شهر به مساحت  935/3هکتار
و حریم شهر  1155هکتار میباشد این شهر با توجه به نظام تقسیمات کالبدی ،به  1ناحیه تقسیم میگردد؛ که در بین
نواحی شهر ناحیه چهار با  95/13درصد از کل مساحت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .به لحاظ
محله بندی عرفی این شهر دارای  15محله و  135بلوك ساختمانی میباشد.

شکل شماره  -7موقعیت جغرافیایی شهر سامان

یافتههای تحقیق
شاخص مالکیت مسکن:
نظر بر اینکه یکی از شاخصهای اجتماعی مسکن مالکیت مسکن میباشد ،جهت ارزیابی این شاخص از شش
گروه تملک مسکن شامل واحد مسکونی بر حسب نحوه محل سکونت خانوار -ملکی زمین و بنا ،واحد مسکونی
ملکی اعیانی ،استیجاری ،در برابر خدمت ،رایگان و سایر میباشد .جهت تعیین ماتریس خام هر یک از این مؤلفهها
در نواحی چهارگانه شهر سامان دادههای مورد نظر با کمک اطالعات حاصل از سرشماری سال ( )1935اخذ گردید.
(جدول شماره .)1
جدول  -7درصد هریک از مؤلفههای شاخص مالکیت مسکن در (ماتریس دادهای خام) شهر سامان
مؤلفه ناحیه

ملکی (عرصه و اعیان)

ملکی (اعیان)

استیجاری

در برابر خدمت

رایگان

سایر

ناحیه یک

53/39

5/11

13/13

5

11/13

1/31

ناحیه دو

53/11

1/15

11/93

5/11

11/31

1/55

ناحیه سه

51/33

9/55

11/91

5/53

3/3

1/51

ناحیه چهار

35/35

5/13

15/13

5/19

11/99

5

مأخذ :مرکز آمار ایران ()1935
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پس از تشکیل ماتریس تصمیمگیری ،نرمالسازی این ماتریس از راه فرمول زیر انجام شد که نتایج آن در جدول
شماره ( )1آمده است .یک نکته مهم در شاخصهای تصمیمگیری ،وجود شاخصهای مثبت و منفی با هم در یک
ماتریس میباشد .به منظور تطبیق مقیاسهای گوناگون اندازهگیری ،از بی مقیاس سازی استفاده شد .برای
نرمالسازی شاخصهایی که جنبه منفی دارند از فرمول  1و برای شاخصهایی که جنبه مثبت دارند ،از فرمول شماره
 1استفاده شده است.
فرمول1

فرمول 1

∑

xij

 xij

rij 

جدول  -2ماتریس نرمال شده
مؤلفه

ملکی (عرصه و اعیان)

ملکی (اعیان)

استیجاری

در برابر خدمت

ناحیه 1

1311

953

5/5135

5

ناحیه

سایر

رایگان

9/931 191/33

ناحیه 1

1159

951/1

1/911

5/135

193

15/13

ناحیه 9

1911

191/9

3/95

5/135

33

11/15

ناحیه 1

1555

131/1

5/531

5/5153

111

5

مأخذ محاسبات نگارندگان 1931

مرحله سوم :سپس برای بیان اهمیت نسبی معیارها الزم است وزن نسبی آنها تعیین شود؛ برای این کار از روش
تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن معیارها به کار رفت .بهمنظور وزندهی به معیارهای پیشنهادی از نظرات
کارشناسان مربوطه استفاده گردید .سپس در چارچوب روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،AHPجدول شماره  )9مورد
استفاده قرار گرفت.
جدول  -9ضریب تأثیر وزن سلسله مراتبی ( )AHPبه هر یک از مؤلفه های پژوهش
شاخص

ملکی عرصهو اعیان

ملکی اعیانی

استیجاری

دربرابر خدمت

ضریب تأثیر (وزن سلسه مراتبی

5/913

5/131

5/553

5/111

رایگان

سایر

5/515 5/151

مأخذ محاسبات نگارندگان.1931

مرحله چهارم :در این مرحله پس از اینکه ماتریس وضع موجود بر اساس فرمولهای ( )1و ( )1نرمالیزه شده،
ماتریس نرمالیزه شده در وزن هر یک از شاخصها که از مدل  AHPبه دست آمده ،ضرب شد که ماتریس نرمال
شده وزنی حاصل گردید( .جدول شماره .)1
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جدول  -4ماتریس نرمال شده وزنی
مؤلفه

رایگان

سایر

ملکی عرصه و اعیان ملکی اعیانی استیجاری در برابر خدمت

ناحیه 1

5/151

5/5113

5/5951

5

5/535

5/5193

ناحیه 1

5/153

5/533

5/5915

5/5511

5/531

5/5951

ناحیه 9

5/113

5/151

5/5915

5/535

5/5939 5/5531

ناحیه 1

5/153

5/5191

5/5911

5/5159

ناحیه

5

5/535

مأخذ محاسبات نگارندگان.1931

مرحله پنجم :در این مرحله باالترین ارزش و پایینترین ارزش توابع معیار از ماتریس تصمیمگیری استخراج
میشود.
جدول  -5باالترین و پایینترین ارزش معیارها
)f*(max

5/153

5/515

5/595

5/53553

5/53511

5/593

)f-(min

5/113

5/511

5/591

5/5

5/5531

5

مأخذ :محاسبات نگارندگان.1931 ،

مرحله ششم :در این مرحله فاصله هر گزینه از ایده آل مثبت محاسبهشده و سپس تجمیع آنها بر اساس
فرمولهای زیر محاسبه میشود .به عبارت دیگر در این مرحله پس از محاسبه ماتریس نرمالیزه شده و ماتریس
وزندار و استخراج باالترین و پایینترین ارزش برای هر شاخص بهمنظور محاسبه شاخص ویکور که بر اساس آن
به رتبهبندی گزینههای خود بپردازیم .ارزش (شاخص مطلوبیت) و (شاخص نارضایتی) محاسبه گردید.
=Sj
Rj= max
جدول  -0ضرب اوزان معیارها در ماتریس تصمیمگیری و محاسبه  rjو
مؤلفه
ناحیه

ملکی عرصه و اعیان ملکی اعیانی استیجاری در برابر خدمت رایگان

sj

سایر
5/155

rj

sj

5/131 5/5511

ناحیه 1

5/11131

5/131

5

5/1399

5

ناحیه 1

5/11133

5/1391

565551

5/133

5/11

5/113 5/1395 5/5511

ناحیه 9

5/913

5

5/553

5

5/11

5/531

5/111

5/913

ناحیه 1

5

56153

5/5135

113/5

5/511

5/513

5/139

5/153

مرحله هفتم :مرحله آخر در مدل  vikorمحاسبه مقدار  vikorیا اصطالحاً  Qiمی باشد.
)+ (1-V

Q= V
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بعد از به کارگیری فرمول  VIKORاعدادی حاصل خواهد شد که مقدار آنها بین  5تا  1میباشد .هر کدام از
معیارها که حداقل امتیاز یا رتبه را به خود اختصاص دادهاند ،به عنوان برخوردارترین گزینه میباشد .همچنین
حداکثر ،نشاندهنده نامطلوب بودن در ناحیه میباشد .یعنی هر چه عدد به دستآمده از مدل ویکور به صفر
نزدیکتر باشد ،نشان از توسعه یافتگی بیشتر و هر چه به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان عدم مطلوبیت است.
جدول  -1درجه کیفی و سطح مطلوبیت شاخص مالکیت مسکن در نواحی شهر سامان
ناحیه

درجه مطلوبیت

سطح مطلوبیت

رتبه

ناحیه 1

5/315

نسبتاً نامطلوب

9

ناحیه 1

5/155

متوسط

1

ناحیه 9

5/313

نامطلوب

1

ناحیه 1

5/195

مطلوب

1

منبع :محاسبات نگارندگان.1931

شکل  -2وضعیت نواحی چهارگانه شهر سامان در شاخص مالکیت مسکن

نتایج حاصل از بررسی مدل ویکور حاکی از آن است که ناحیه چهار در شاخص مالکیت با درجه کیفی 5/195
وضعیت مطلوب و ناحیه سه با درجه کیفی  5/313در وضعیت نامطلوب قرار دارد در این شاخص ناحیه دو با کیفی
 5/155و ناحیه یک با درجه کیفی  5/315در رتبههای دوم و سوم قرار دارند بررسی وضعیت مسکن در نواحی
چهارگانه شهر سامان نشان می دهد که در ناحیه یک  53/39درصد ،ناحیه دو  53/11درصد ،ناحیه سه 51 /33
درصد ،و ناحیه چهار  35/35درصد مساکن ملکی عرصه و اعیانی می باشد این موضوع در حالی است که در نواحی
چهارگانه شهر سامان در سایر گروه های تملک مسکن مانند مساکن استیجاری نیز نواحی مختلف این شهر متفاوتند،
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به طوریکه در ناحیه یک این شهر  13/13درصد ،ناحیه دو با 11/93درصد ،ناحیه سه با  11/91درصد ،و ناحیه
چهار با 15/13درصد مساکن استیجاری میباشند و با توجه به یافتههای پژوهش باال بودن درصد واحدهای مسکونی
ملکی در ناحیه چهار دلیل پایداری بیشتر این ناحیه می باشد و دلیل عدم پایداری ناحیه سه درصد پایین تر مساکن
ملکی عرصه و اعیانی می باشد؛ چرا که مطابق نظر کارشناسان مربوطه مؤلفهی مسکن ملکی عرصه و اعیانی وزن
بیشتری در پایداری مالکیت مسکن داربنابر یافته های پژوهش از میان چهار ناحیه تنها ناحیه چهار یعنی  11درصد
نواحی وضعیت مطلوبی دارد و در دیگر نواحی وضعیت مناسبی وجود ندارد( .شکل شماره )9

شکل  -9وضعیت موجود و مطلوب مالکیت مسکن در شهر سامان

بحث و نتیجهگیری و ارایه پیشنهادات
مسکن مجموعهای از تسهیالت است که به منظور ارائه خدمات فشرده در مکان فیزیکی خاصی قرار دارد و معنی
این واژه با توجه به گوناگونی شرایط اجتماعی ،محیطی و خانوادگی تغییر میکند .بر اساس این تعریف ،مسکن در
مفهوم محیطیاش نه به عنوان یک سرپناه ،بلکه همانند وسیلهای در نظر گرفته شده است که بایستی معیارهای
اساسی الزم برای ایجاد پیوند محیطی و خانوادگی را داشته باشد .نبود منابع کافی و نداشتن برنامهریزی جامع از
یکسو و رشد تقاضای مسکن در نتیجهی افزایش جمعیت از سوی دیگر ،مسئلهی مسکن را به یکی از چالشهای
جدی پیشروی کشور تبدیل کرده است .هدف این پژوهش تحلیل و ارزیابی وضعیت مالکیت مسکن در شهر سامان
و رتبه بندی نواحی این شهر به لحاظ شاخص مالکیت مسکن می باشد .بررسی وضعیت مالکیت مسکن در شهر
سامان نشان دهندهی این موضوع است که مالکیت مسکن با توجه به تحلیل مدل ویکور با وضعیت ایده ال فاصله
زیادی دارد.
به طوری کلی در شهر سامان ناحیه یک با درجه کیفی 5/315 ،از مدل ویکور نسبتاً نامطلوب ،ناحیه دو با درجه
کیفی5/155وسطح متوسط ،ناحیه سه ،با سطح کیفی /313وضعیتی نامطلوب دارد و فقط ناحیه چهار با سطح
کیفی 5/195،از مدل ویکور وضعیت مطلوبی دارد.
با توجه به یافته های پژوهش در شاخص مالکیت مسکن ،دلیل باالبودن درجه پایداری مالکیت مسکن در ناحیه
چهار این شهر باال بودن درصد مساکن ملکی در این ناحیه شهری می باشد که باعث افزایش درجه پایداری بیشتر
این ناحیه از سایر نواحی شهر سامان است و این امر در حالی است که علت عدم پایداری در مالکیت مساکن نواحی
یک و سه باال بودن درصد مساکن استیجاری می باشد .چرا که در نواحی یک و سه به ترتیب  91درصد و  13درصد
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مساکن این نواحی ملکی نمی باشند .لذا جهت باال بردن سطح پایداری سایر نواحی لزوم توانمندسازی ساکنان آنها
جهت تملک مسکن امری الزامی است .چراکه با توجه به اینکه مالکیت مسکن جنبه اجتماعی و روانی باالیی دارد.
امری مهم در جهت رسیدن به توسعه پایدار است .با توجه به این دو اصل (الف توسعه به معنای منافع یکسان جامعه
از توسعه میباشد .توسعه هماهنگ به صورت همهجانبه و در تمام بخشها باشد) از اصول توسعه پایدار که در
مبانی نظری پژوهش نیز به کاررفته است ،شهر سامان به لحاظ وضعیت مالکیت مسکن در وضعیت پایدار نمی باشد.
چرا که در نواحی چهارگانه آن عدم برابری و ثبات وجود دارد .یافتههای این پژوهش با تحقیقات مالینی و همکاران
( )1553در مقالهای با عنوان کیفیت مسکن یک مسئله کلیدی در ارائه جوامع پایدار و ارتقای کیفیت زندگی،
همخوانی و مطابقت دارد؛ و دلیل این همخوانی بازخورد مثبتی است که در این پژوهش حاصل گردیده است زیرا
در تحقیق مالینی و همکاران جوامع پایدار را مستلزم داشتن مسکن پایدار از لحاظ فنی بهداشتی و همسانی با محیط
میدانند .و تحلیل یافتههای این پژوهش نیز نشان میدهد که یکی از عوامل شهر پایدار مسکن پایدار و به تبع
مالکیت مسکن پایدار است که امر ناپایداری مسکن در شهر سامان به عنوان یکی از شهرهای کوچک ایران مشهود
می باشد ،در این تحقیق به عنوان یک نمونه موردی به شهرهای جهان در حال توسعه پرداخته شده است که ضعف
و ناپایداری به عنوان یکی از مشخصههای اصلی در مدیریت شهرهای این کشورها می باشد ،یکی از نکاتی که در
این پژوهش مشخص گردید علیرغم کمجمعیت بودن و کوچک بودن شهر سامان مشکالت فراوانی در مالکیت
مسکن آن مشاهده میگردد و به تبع شهرهای بزرگ با جمعیت بیشتر مشکالت فراوانی در مالکیت مسکن دارند.
بنابراین با توجه به یافته های پژوهش جهت باال بردن پایداری مالکیت مسکن در شهر سامان و شهرهای مشابه
پیشنهادات زیر ارایه میگردد.
 -1ارتقای سطح توان اقتصادی شهروندان شهر سامان و شهرهای مشابه از طریق ایجاد اشتغال مولد و پایدار درجهت
مالکیت مسکن مطلوب ضروری می باشد.
 -1ارایه تسهیالت مسکن برای افزایش توان مالی شهروندان شهر سامان وشهرهای مشابه درجهت پایداری مالکیت
مسکن الزامی است.
 -9کمک سازمانهای خصوصی ،حمایتی و  NGOدر جهت کمک به اقشارآسیبپذیر شهری برای نیل به مالکیت
مطلوب مسکن در شهر سیامان و شهرهای مشابه پیشنهاد میگردد.
 -1باال بردن قدرت مالکیت مسکن در نواحی شهر سامان و شهرهای مشابه با افزایش تمهیدات ویژه مانند افزایش مساکن
اجتماعی قابل برنامهریزی است.
منابع
 .1احمدی ترشیزی ،میترا ( ،)1933جهانیشدن و پایداری شهری ،موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ،چاپ اول
تهران.
 .1ابراهیمزاده ،عیسی؛ قاسمی ،عزت اهلل ( ،)1931ارزیابی شاخصهای کالبدی مسکن شهری با رویکرد توسعه پایدار
(نمونه موردی شهر سامان) ،مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال هفتم ،شماره15صص.31-151
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 .9ابراهیم زاده ،عیسی و صحرایی جویباری ،احمد ( ،)1939تحلیلی بر نقش شهرهای کوچک در تمرکززدایی و توسعه
منطقهای با بهره گیری از مدل تصمیمگیری چند معیاره  FuzzyVIKORو  FuzzyANPمطالعه موردی :جایگاه شهر
کوچک جویبار در استان مازندران ،فصلنامه برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) ،شماره (19تابستان) ،دانشگاه گلستان.
صص.93-11

 .1اهری ،زهرا و دیگران ( ،)1933مسکن حداقل ،وزارت مسکن وشهرسازی ،چاپ دوم ،شماره  ،151انتشارات مسکن
و تحقیقات ساختمان ،تهران.
 .1بزی ،خدارحم ،جواهری ،عباس ( )1935بررسی افتراق مکانی_ فضایی محلههای شهر زابل در برخورداری از
شاخصهای مسکن سالم ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی ،سال  ،11شماره پیاپی  ،19شماره  ،9صص -151
.131
 .5پوراحمد ،احمد؛ خلیجی ،محمدعلی ( ،)1939قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR

مطالعه موردی شهر بناب ،مجله برنامه ریزی فضایی ،شماره .19
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