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سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات
*
شهری در شهر قزوین
اسفندیار زبردست** ،1راضیه رمضانی
 1استاد دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری و منطقهای ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،9۳/2/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/2/22 :

چکیده
به منظور دستیابی به هدف اصلی مطالعه حاضر مبنی بر شناسایی رابطه میان فقرشهری و دسترسی
به خدمات شــهری در شــهر قزوین ،رویکرد فقر قابلیتی و شاخص فقر چندبعدی ،مدل حداقل فاصله
برای اندازه گیری دسترســی به خدمات و محاســبات فاصله بر اســاس خط مستقیم یا روش اقلیدسی
مدنظــر قــرار گرفتند .برای تبیین چگونگی پرا کنش فقر در شــهر قزوین ،شــاخصهای فقر شــهری (23
شــاخص) از متون نظری و تجربی مرتبط اســتخراج شــده و پس از انجام تحلیل عاملی ،در ســه عامل
جمعیت وابســته ،محرومیت اجتماعی و محرومیت مســکن و محرومیت درآمدی خالصه و در محیط
 GISترسیم گردیدند .نتایج حا کی از تمرکز فقر شهری در بخشهای جنوب و جنوب غربی شهر است .از
طرف دیگر بررسیهای صورت گرفته در دسترسی به خدمات شهری از طریق روشهای عینی و ذهنی
(اســتفاده از پرسشــنامه) و اســتفاده از تحلیل عاملی ،نشــاندهنده ضعف برخی از خدمات شهری در
ســرویسدهی به ســا کنین (بویژه در پهنههای فقیر) میباشــد .در نهایت با بكارگیری رگرسیون خطی،
یافتههای تحقیق نشاندهنده وجود رابطه نسبی معنیداری بین فقر شهری و دسترسی به خدمات
شــهری اســت ،به طوری که شاخص فقر شهری با دو عامل خدمات پایه مسکن وخدمات سطح برزن
همبستگی داشته و رابطه معناداری دارند.

واژههای کلیدی
فقر شهری ،ترسیم فقر ،دسترسی به خدمات شهری ،شهر قزوین ،تحلیل عاملی ،رگرسیون خطی.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنده دوم با عنوان "ســنجش فقر شــهری و رابطه آن با دسترســی به خدمات شهری در شهر
قزوین" بوده که به راهنمایی نگارنده اول در دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66414841 :نمابر.E-mail: zebardst@ut.ac.ir ،021-66955628 :
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مقدمه
در دهههــای اخیــر ،شهرنشــینی و رشــد شــهری در بســیاری از
کشــورهای در حال توســعه افزایش یافته است .در سال 37 ،1970
درصــد جمیعــت جهــان در شــهرها زندگــی میکردهانــد .در ،1995
ایــن رقــم  45درصــد بــوده و انتظار م ـیرود تا ســال  2025این رقم
فراتــر از  50درص��د باش��د ( .)Masika,1997, 2در ربــع انتهایــی قرن
2۰ام ،رشد سریع جمعیت در حدود  1/2میلیارد نفر را به جمعیت
شــهرهای جهان ســوم اضافه کرده اســت و از میان کالنشهرهای
دنیــا در قــرن  ،21تعــداد زیــادی در کشــورهای جنــوب قــرار دارنــد
( .)UN,1995, 3همراه با این فرایند ســریع شهرنشــینی ،فقر نیز به
سرعت در حال شهریشدن میباشد .بنابراین کاهش فقر شهری
یکــی از مهمتریــن مســائل قابــل توجــه در مقیاس جهانــی خواهد
بــود .در ایــن میــان ،در دهه  1960ایــن ایده که رشــد اقتصادی به
طور کارآمدی نیازها و نگرانیهای گروههای فقیر را مورد مخاطب
قرار نمیدهد ،مســیری را برای ورود "نگرش نیازهای اولیه" فراهم
کرد .نقطه شــروع این نگرش به این مســئله اشاره دارد که اولویت
بایــد بــر ارضای نیازهای اساســی افراد برای غذا ،آب ،مســکن و ...
به جای تمرکز بر شــاخصهای رشــد اقتصادی قرار داده شــود و در
واقع بســیاری از جوانب رفاه بوســیله شــاخصهای برپایه درآمد یا
مصــرف توضیــح داده نمیشــوند .از ایــن دیدگاه ،مالك تشــخیص
فقــر ،دســتیابی به كاركردهایی در زندگی اســت كه بــرای هر فردی
مطلــوب و ارزشــمند اســت .مجمــوع ایــن كاركردهــا ،قابلیتهای
افــراد را تشــكیل میدهــد .ایــن مفهــوم فقــر قابلیتــی اســت کــه در

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

 -۱مروری مختصر برمتون نظری و تجربی مرتبط
ادبیات مرتبط با موضوع مورد بررسی در این مقاله به دو بخش
اصلی تقســیم می گــردد .موضوع این تحقیق در درجه نخســت با
مبانی مرتبط با فقر شــهری و روشهای ترسیم آن مرتبط میگردد
و در وهله دوم با ادبیات مرتبط با خدمات شــهری و دسترســی به
این خدمات پیوند می یابد.
 -۱-۱فقر شهری و شیوههای ترسیم آن
ً
ارائــه تعریفــی از فقــر ،علی رغم درك نســبتا ملموســی كــه دارد،
آســان نیســت؛ چرا كه فقــر مقولهای چنــد بعدی اســت .بر همین
مبنا ،بین فقر مطلق و فقر نســبی ،فقر شــهری و فقر روستایی ،فقر
اقتصــادی ،معیشــتی و فقر اجتماعی فرهنگــی ،فقر درآمدی و فقر
قابلیتی و ...تمایز و تفاوت قائل میشوند.
ً
دیدگاه كالسیك عمدتا فقر را بر مبنای "كافی نبودن درآمد" فرد
یــا خانــوار بررســی و تحلیل میكنــد .تعیین خط فقــر از این دیدگاه
ناشی شده است كه بر اساس آن یك حداقلی از میزان درآمد برای
تأمین نیازهای معیشــتی فرد و خانوار مشــخص میشــود .ســپس
بــا توجه به محاســبه خــط فقــر ،خانوارهایی كه كل درآمدشــان از

آن كمتر باشــد ،فقیر محســوب میشــوند .با توجه به نقاط ضعف
ایــن رویکــرد در ارایه تصویر جامعــی از فقر و ابعاد آن ،آمارتیا ســن،
برنــده جایزه نوبل در ســال  ،1998رویكــرد قابلیتی را در تعریف فقر
بیــان كــرد .در ایــن تعریف فقــر به معنــای محرومیــت از قابلیت در
نظر گرفته می شــود (آمارتیا ســن .)26-21 ، 1382 ،از این دیدگاه،
مالك تشــخیص فقر ،دســتیابی به كاركردهایی در زندگی اســت كه
بــرای هــر فردی مطلــوب و ارزشــمند اســت؛ ماننــد :تغذیــه كافی،
برخورداری از خدمات بهداشــتی ،دسترســی به آموزش و پرورش،
مشــاركت در تصمیمگیریهــای اجتماعــی و  ...مجمــوع ایــن
كاركرده��ا ،قابلیتهای افراد را تش��كیل میده��د (.)Sen,1981, 24
برای مثال ،فرد با درآمد باال ،اما محروم از مشــاركتهای سیاسی،
در حالت معمولی فقیر محســوب نمیشــود ،در حالی كه بر حسب
یك نوع آزادی مهم ،آشكارا فقیر است.
َرتــن ،جمــع بندی مناســبی از انواع دیدگاههایی کــه به تعریف
فقــر وجود دارد ارایه داده اســت .او ســه دســته کلــی از تعاریف فقر
را بــه صــورت تعریــف اقتصــادی ،تعریــف مشــاركتی و فقــر قابلیتــی
ارایـ�ه داده اسـ�ت ( .)Wratten,1995:12-15&27همانگونه که ذکر
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شــد ،فقر شــهری یک پدیده چند بعدی 1اســت و عوامل متعددی
را عــاوه بــر شــاخصهای اســتاندارد ســطح درآمــد و ســرانه تولیــد
یگــردد .بانــک جهانــی به پنج
ناخالــص داخلــی )GDP( 2شــامل م 
بعــد فقــر اشــاره می کنــد :فقر درآمــدی ،فقر بهداشــت ،فقــر تعلیم
3
و تربیــت ،ناامنــی در تصــرف مســکن و ناامنــی شــخصی و ناتوانی
( .)World Bank, 2010, 2هریــک از این ابعاد ،شــاخصهایی را در
برمی گیرند .با اســتخراج این شــاخصها میتوان به ترسیم نقشه
ً
فقر پرداخت .نقشــه فقر اساســا یک نیمرخ جغرافیایی از فقر است
که نشان میدهد که در کدام بخشهای یک کشور فقر وجود دارد
( .)Hentschel et al., 1998,147اینچنیــن نقش ـههایی میتواننــد
نقــش مهمی در هدایت چگونگی اختصاص ســرمایههای عمومی
برای کاهش فقر داشته باشند (.)Coudouel, et. al, 2002, 412
از طــرف ديگــر فراينــد ترســيم فقــر شــامل مراحلــی اســت كه به
صــورت مختصــر عبارتنــد از :تعريــف هدف و اســتفاده مــورد انتظار
از ترسـ�يم ،انتخـ�اب شـ�اخصهای فقـ�ر و رفـ�اه انسـ�انی (Baker and
Baharoglu and Kessides, 2002,(، )Schuler, 2004, 48-56
 )Coudouel. et.al, 2002, 410- 415( ،)130-138و (World Bank,
 ،)2011, 21انتخـ�اب دادههـ�ای اوليه ،روشهای نقشهسـ�ازی فقر
( )Davis, 2003, 5- 25و (Henninger & Snel, 2002, 2- 3&7-
 ،)13انتخــاب روشــی بــرای محاســبه ،بــرآورد ،يــا نمايش شــاخص
فقــر بــرای ناحيــه جغرافيايــی ،تصميمگيــری بــرای شــمار واحدها
برای نقشــه نهايی (تجزيه) برای ارائه دادههای فقر ،توليد و توزيع
نقشهها ،نظارت مصرف و بازخورد.
 -۲-۱دسترسی به خدمات شهری
قابلیــت دسترســی ،یک مفهوم رایج اســت اما در مــورد تعریف
آن اجماعی وجود ندارد .قابلیت دسترســی به دســتیابی آسان به
ساختمانها یا امکانات یا کاال و خدمات توسط مردم برمیگردد.
بنابراین میتواند اندازهگیری فرصت نسبی برای تعامل یا برقراری
ً
ارتبــاط بــا یــک پدیــده مثــا پــارک بیــان شــود .قابلیــت دسترســی
ً
معموال به عنوان ســهولتی که بوســیله آن میتوان به فعالیتها از
نقطه معینی و بوســیله سیســتم حمل و نقل معینی دست یافت،
یگــردد .مفهــوم قابلیــت دسترســی جوانــب گونا گونــی
تعریــف م 
جدول  -1نگرشهای مختلف نحوه محاسبه شاخصهای اندازهگیری دسترسی.

نگرش
کانتینر

تعریف

6

شمار امکانات در یک ناحیه داده شده

7

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

پوشش

حداقل فاصله

فاصله میان یک نقطه از مبدا و نزدیکترین امکانات

هزینه سفر

فاصله میانگین میان یک نقطه از مبدا و تمامی امکانات

جاذبه

در مدل جاذبه ،که احتماال گستردهترین مدل تعامل
فضایی میباشد ،تعامل میان مکانها بوسیله اثرات
اصطکا کــی فاصلــه ،ماننــد تعامــل میــان اجســام در
فیزیک نیوتن ،وزن داده میشود.

ماخذ)Talen, 1998, 25-27; Talen & Anselin, 1998, 598-599; Higgs, 2005, 123( :

ماننــد جنبههــای فیزیکــی ،ذهنــی ،اقتصــادی و مالــی وابســته به
طبیعــت کاربــری زمیــن و حمــل و نقــل مــورد نظــر را دربرمیگیرد.
همچنیــن قابلیــت دسترســی در میان افراد مختلــف در زمانهای
مختلـ�ف متفـ�اوت اسـ�ت (.)Lotfi & Koohsari, 2009, 420-421
پنچانســکی و توماس ،4دسترسی را به مجموعهای از ابعاد تقسیم
میکننــد :قابل دســتیابی بودن ،در دســترسبودن ،مــکان ،قابل
اســتطاعتبودن و قابــل پذیــرش بــودن .ایــدی و اندرســون 5نیــز
تعاریــف گســتردهتری از دسترســی را در نظــر میگیرنــد کــه فراتــر از
دسترســی فضایــی یــا جغرافیایــی اســت .برای مثــال اثــرات مالی،
اطالعاتی و رفتاری (به نقل از .) Higgs, 2005,121-123
بنابرایــن بــه طــور خالصه میتــوان گفت کــه به منظــور ارزیابی
قابلیت دسترسی مجموعهای از خدمات برای جمعیت موردنظر،
ابتــدا بایــد نگرشهــای متفاوت بــه اندازهگیری قابلیت دسترســی
در نظــر گرفتــه شــوند و همچنیــن نوع فاصله اســتفاده شــده برای
محاسبه شــاخصهای قابلیت دسترســی منتخب ،تعیین شوند.
این نگرشها در جدول  1خالصه شدهاند.
بــه طــور کلــی چهــار نــوع فاصلــه را میتــوان بــرای محاســبه
8
شــاخصهای قابلیــت دسترســی انتخاب کــرد .فاصله اقلیدســی
(خــط مســتقیم) ،فاصلــه منهتــن( 9فاصلــه دو ضلــع یــک مثلــث
قائمالزاویه ،پایه هر یک فاصله اقلیدسی است) ،کوتاهترین فاصله
شــبکه 10و کوتاهتری��ن زم��ان ش��بکه (;Apparicio, 2006, 195-196
.)Talen, 2003,184
در ایــن قســمت ،بــه مطالعــات تجربی مرتبط اشــاره میشــود.
در ســال  ،2009مطالعــهای تحــت عنوان تکنیکی بــرای تحلیل فقر
در نواحی کوچک توســط دالاســپرال در شــهر لیبریا در کاســتاریکا،
11
صورت گرفت .در این مطالعه از روش نیازهای پایه برآورده نشده
( )UBNبرای تعیین اینکه مکان موردنظر ســهمی باال ،متوســط یا
کمی از خانوارهای فقیر را دارد ،اســتفاده شــده اســت .ابتدا ،چهار
بعــد از فقــر (مســکن ،آب و فاضــاب ،آمــوزش و پــرورش و هزینــه)
برای هر ناحیه محاســبه شــدهاند .سپس سه درجه از فقر برای هر
بعد فقر تنظیم شــده اســت و توزیع محدوده آن در نقشههای فقر
نشــان داده شــده اســت .ســرانجام چهار بعد مذکور فقر شهری در
یک شاخص فقر کلی ( )TPاز روش روی هم اندازی الیهها در GIS
ترکیب شــدهاند و توزیع فضایی آنها در یک نقشــه فقر نشــان داده
شده است (.)De La Espriella, 2009, 2410-2413
در مطالعــهای کــه در ســال  2007توســط  Baudو همکاران در
12
هند انجام شده است ،با بکارگیری "چارچوب سرمایه معیشت"
بــه تصویرســازی فقــر شــهری پرداختــه اســت تــا بــا ایجــاد یــک
شــاخص جدیــد از محرومیــت چندگانــه بتواننــد به تعییــن اثرات
هدفگذاری بخشــی یا ناحیهای توســط سیاستسازان بپردازند.
در ایــن مطالعــه چهــار نوع مختلف ســرمایه /محرومیت ســرمایه
رایج در نگرشهای معیشــتی شــهری ،استفاده شدهاند .سرمایه
اجتماعــی (شــامل شــاخص تبعیض اجتماعی) ،ســرمایه انســانی
(شــامل شــاخص اشــتغال و تحصیــات) ،ســرمایه مالــی (شــامل
شــاخص وضعیــت مالــی و داراییهــای خانوار) و ســرمایه فیزیکی
(شــامل داشــتن آب آشــامیدنی ســالم ،فاضالب ،برق و شــاخص
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تعــداد زیــاد جمعیــت در واحد مســکونی) .درنهایــت ترکیب چهار
محرومیت ســرمایهای ذکرشــده ،شــاخص محرومیت چندگانه را
ســاختهاند .بدیــن ترتیــب کــه با اســتخراج جــدول شــاخصها از
دادههای سرشــماری و اتصال آنها به نقشه مناطق ،نقشه توزیع
هرکــدام از شــاخصها ایجــاد و از طریق رویهمگــذاری الیههای
 ،GISنقشــه شــاخص محرومیت چندگانه ترســیم گردیده است.
در واقــع ایــن مطالعــه تصویرســازی تمرکــز فضایی فقر ،تنــوع فقر
در مناطــق شــهر ،تمرکــز فقــر در زاغههــا را بــا بکارگیــری دادههای
سرشــماری و از طریــق تحلیــل چندمعیــاری بــا بکارگیــری  GISو
مدل  ILWISانجام میدهد (.)Baud et al., 2008, 1394-1397
در زمینــه مطالعــات داخــل کشــور ،در مطالع ـهای کــه در ســال
 1388در زمینه ترســیم فقر شــهری 13در کشــور صــورت گرفته ،فقر
شــهری در شهر شــاهرود با استفاده از دادههای سرشماری نفوس
و مســکن ســال  1385ترســیم شــده اســت .در این مطالعه هشت
شــاخص ( از قبیــل بعــد خانــوار ،درصــد جمعیت بیســواد ،درصد
افراد بیکار و )...به عنوان شاخصهای فقر به کار رفتهاند .در این
مطالعــه ،از روش تحلیــل عاملــی به منظور تحلیل این شــاخصها
اســتفاده شــده و در نهایــت ســه عامــل محرومیــت در ســرمایه
نیــروی انســانی ،محرومیــت مالــی و محرومیت اشــتغال و مســکن
کــه از تحلیل عاملی اســتخراج شــدهاند ،ترکیب و شــاخص  IMDرا
تشکیل دادهاند كه در یك نقشه ترسیم شدهاند( (�Physical Plan
.)ning Research Center, 2009, 83
در زمینه دسترسی به خدمات ،مطالعهای با عنوان "محالت به
عنوان خدمات دهندگان :روشی برای اندازه گیری دسترسی پیاده"
در ســال  2003در شهر پرتلند ،توســط امیلی تلن انجام شده است.
دراین مطالعه ،در اختیار داشتن خدمات بر حسب داشتن دسترسی
و یــا نزدیــک بودن فاصله میان ســا کنین و خدمات ،تعریف شــده و
از آنجایی که دسترســی در ســطح محله مطرح اســت ،دسترسی به
خدمات پارک ،مدرسه و مغازه بر پایه حرکت پیاده به جای اتومبیل
بــا بکارگیــری روش حداقــل فاصلــه و بلــوک منهتــن ،اندازهگیــری
و بــه تفکیــک در نقش ـههای جدا گانــه نمایــش داده شــدهاند.
از طــرف دیگــر برحســب شــاخصهای درصــد جمعیــت زیر 18
سال ،درصد جمعیت باالی  65سال ،درآمد متوسط خانوار ،درصد
خانههای اشغالشــده که وســیله نقلیه ندارند ،نیازهای جمعیت
محله نیز در نظر گرفته شــده و ترســیم شدهاند .درنهایت با ترکیب
شاخص نیاز محلی و دسترسی به خدمات در سطح محلی ،نقشه
محالت با نیاز باال و دسترســی کم به خدمات ترســیم شده است.
 -۳-۱ارتباط بین فقر و دسترسی به خدمات
از مهمترین عوامل در برنامهریزی شــهری ،استفاده از فضاها و
توزیع مناســب و به عبارتی كاملتر  ،عدالت فضایی اســت .در این
راســتا ،كاربریها و خدمات شــهری از جمله عوامل مؤثر و مفیدند
كه با پاسخگویی به نیاز جمعیتی ،افزایش منفعت عمومی و توجه
بــه اســتحقاق و شایســتگی افــراد میتوانند بــا برقــراری عادالنهتر،
ابعاد عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار
نمایند و به کاهش فقر بیانجامد.

افــراد فقیــر اغلب بــه طور سیســتماتیک از فرصتها ،اشــتغال،
امنیت ،ظرفیت و قدرت محروم میشوند .این امر آنها را از کنترل
14
بهتر زندگیشان ناتوان میسازد .در گزارش"اهداف توسعه هزاره"
که بر بهبود زندگی سا کنین نواحی فقیر تمرکز کرده ،آمده است:
بخش اعظم فقر شــهری ناشــی از محرومیت از زیرســاختها و
خدمات است .افراد فقیر از ویژگیهای زندگی شهری که انحصاری
برای اقلیت مرفه است-شامل توان بیان مسائل سیاسی ،مسکن
امــن و بــا کیفیــت ،امنیــت و اجــرای قانــون ،تحصیــات ،خدمات
بهداشــتی ،حمل و نقل کارا و مطلوب ،درآمد کافی ،دسترســی به
خدمات و کاالها ،اعتبار -و به بیان ســاده ویژگیهای شهروندی،
محروم میگردند (.)Mercado et al., 2007,7-8
شواهد نشان میدهند که چالشهای معمول در دسترسی به
خدمات شــهری قابل اســتطاعت مربوط به تامیــن مالی ،ظرفیت
محــدود ،کمبــود داده ،کمبود سیاســتهای یکپارچه ،و مســائل
حکومت ،شــامل ســطح باالی فســاد مالــی در ارائه خدمــات پایه،
میباشند.

 -۲شناخت عرصه مطالعه
شــناخت و مطالعــه بســتر طــرح ،در واقــع گام اول مطالعــات،
برنامهریــزی و هرگونــه مداخلــه در ســطح فضا خواهد بــود .بر این
اســاس در ایــن مطالعــه پــس از نگاهــی اجمالــی بــه ویژگیهــای
عــام شــهر قزوین (از قبیــل موقعیت ،جمعیت ،ســاختار كالبدی-
فضایــی ،نظــام كاربــری اراضــی و  )...و همچنیــن شــاخصهای
مرتبط با فقر شــهری (از قبیل وضعیت ســواد ،بهداشت ،مسکن،
دسترسی به خدمات رفاهی و ،)...نتایج سه مطالعه انجام شده
مرتبط با فقر شهری مورد بررسی قرار گرفتهاند تا بتوان در صورت
امــکان ،از یافتههــای مطالعات مذکور ،بهره گرفت .این مطالعات
شــامل مطالعــات فقــر شــهری در طــرح  CDSاول شــهر قزوین در
ســال  ،1387طــرح  CDSدوم شــهر قزوین در ســال 1388و طرح
توانمندســازی ســكونتگاههای فرودســت و حاشیهنشین در سال
 1387میباشند.
بر اســاس مطالعات صورت گرفته ،در یک تقســیمبندی ،شــهر
قزویــن از چهــار نوع بافت مختلف تشــکیل شــده که شــامل بافت
ســنتی ،بافــت متعــارف ،بافــت نوگرا و بافت حاشــیهای میباشــد.
بافــت فرســوده کــه اغلب با فقر شــهری مرتبط اســت در بخشــی از
بافــت ســنتی و بافت حاشــیهای قــرار گرفتهانــد .همچنیــن نتایج
بدســت آمــده از مطالعــات  CDSشــهر قزویــن در شــاخصهای
تعریفکننــده فقــر نشــاندهنده افزایــش فقــر شــهری در مناطــق
جنوبــی و غربــی شــهر قزوین بوده اســت که شــامل محالتی مانند
میدان میوه و ترهبار ،سالمگاه ،مغالوک ،محدوده راه آهن و هادی
آباد میباشــد .از طرف دیگر ،میزان دسترسی به خدمات آموزشی
در كل شــهر قزوین ،خوب ،خدمات بهداشتی – درمانی و تجاری
و تجهیــزات شــهری متوســط و دسترســی بــه خدمــات فرهنگــی و
ورزشــی و تفریحی ضعیف ارزیابی شــده اســت كه میتواند ناشی از
تعداد این فضاها و چگونگی توزیع آنها در شهر قزوین باشد.
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 -۳روششناسی مطالعه
 -۱-۳ترسیم فقر شهری
بــه منظــور تعییــن فقــر شــهری و توزیــع آن در ســطح شــهر
قزویــن ،از دادههــای سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 1385
برای اســتخراج شــاخصهای فقر شــهری اســتفاده گردیده است.
اســتخراج شــاخصهای فقــر شــهری بــا درنظــر گرفتــن دو اصــل
صــورت گرفتــه اســت .اصــل اول رجــوع بــه ادبیــات فقــر شــهری و
مطالعــه شــاخصهای بکاررفتــه در مطالعات مشــابه و اصل دوم،
درنظرداشــتن محدودیــت دادههــای در اختیــار اســت .در نهایــت
ً
دو نوع شــاخص اســتخراج شدند .اول شاخصهایی که مستقیما
از فیلدهــای جــدول سرشــماری بدســت آمدهانــد و دیگــری،
شــاخصهای ترکیبی هســتند که از ترکیب شاخصهای نوع قبلی
محاســبه شــدهاند .ایــن شــاخصها ماتریســی بــزرگ شــامل 23

ســتون (شــاخصها) و  263سطر (حوزههای شــهری) تشکیل داد
کــه اطالعــات پایه مورد نیاز برای تحلیل عاملی به شــمار می روند.
شــاخصهای درنظر گرفته شــده برای مطالعه فقر شــهری در شهر
قزوین به صورت زیر هستند :ترا کم جمعیتی ،درصد جمعیت کمتر
از  6ســال ،درصــد جمعیــت باالی  65ســال ،درصــد جمعیت مرد
بیســواد ،درصــد جمعیت زن بیســواد ،درصد جمعیت بیســواد
کل ،درصد جمعیت افراد بیهمســر که بر اثر فوت یا طالق همســر
خود را از دســت دادهاند ،درصد واحدهای مســکونی با مســاحت
کمتــر از  50متــر ،درصــد واحدهای مســکونی با مســاحت  50تا 75
متر ،درصد جمعیت شاغل مرد ،درصد جمعیت شاغل زن ،درصد
کل جمعیــت شــاغل ،درصد جمعیت دارای درآمــد بدون کار مرد،
درصــد جمعیت دارای درآمد بدون کار زن ،درصد جمیعت دارای
درآمد بدون کار کل ،درصد جمیعت خانهدار مرد ،درصد جمیعت
خانهدار زن ،درصــد جمعیت خانهدار کل ،تعداد معلولین ،تعداد

جدول  -2شاخصهای منتخب برای اندازهگیری و ترسیم نقشه فقر در شهر قزوین.

شماره

شاخص

مطالعه

1

ترا کم جمعیتی

;UN, 2003
Baud et al., 2008
Woldemariam and Limia, 2003

2

درصد جمعیت کمتر از  6سال

زبردست۱۳۹۳،

3

درصد جمعیت باالی  65سال

زبردست۱۳۹۳،

4

درصد جمعیت مرد بی سواد

;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002; Moser et al., 1996
Baud et al., 2008

5

درصد جمعیت زن بی سواد

;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002, Moser et al., 1996
Baud et al., 2008

6

درصد جمیعت بی سواد کل

;De La Espriella, 2009; Baharaoglu and Kessides, 2002; Moser et al., 1996
Baud et al., 2008

7

درصد جمعیت افراد بیهمسر که بر اثر فوت یا طالق
همسر خود را از دست دادهاند

Baharaoglu and Kessides, 2002

8

درصد واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از  50متر

Moser et al., 1996

9

درصد واحدهای مسکونی با مساحت  50تا  75متر

Moser et al, 1996

10

درصد جمعیت شاغل مرد

Baud et al., 2008

11

درصد جمعیت شاغل زن

Moser et al., 1996

12

درصد کل جمعیت شاغل

Baud et al.2008

13

درصد جمعیت دارای درآمد بدون کار مرد

Baharoglu, Kessides, 2002

14

درصد جمعیت دارای درآمد بدون کار زن

Baharoglu, Kessides, 2002

15

درصد جمیعت دارای درآمد بدون کار کل

Baharoglu, Kessides, 2002

16

درصد جمیعت خانهدار مرد

Baud et al., 2008

17

درصد جمیعت خانهدار زن

Baud et al., 2008

18

درصد جمعیت خانهدار کل

Baud et al., 2008

19

تعداد معلولین

زبردست۱۳۹۳،

20

تعداد خانوار دارای معلول

زبردست۱۳۹۳،

21

تعداد خانوار در واحد مسکونی

UN, 2003

22

بعد خانوار

UN, 2003, Moser et al,1996

23

تعداد نفر در واحد مسکونی

Baud et al, 2008
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خانوار دارای معلول ،تعداد خانوار در واحد مسکونی ،بعد خانوار،
تعداد نفر در واحد مسکونی.
بــه منظــور کاهــش تعــداد شــاخصها بــه چنــد عامــل کــه
توصیفکننــده شــاخصهای مذکــور بــوده و تحلیلهــا را ســادهتر
نماینــد ،از تحلیــل عاملــی در محیــط نــرم افــزار  SPSSاســتفاده
گردیــد .در واقــع ایــن تکنیــک کاهــش تعــداد زیــادی از متغیرهای
وابســته را بــه تعــداد کمتــری از عوامــل ،امکانپذیــر مینمایــد
(زبردست .)۱۴،1387،در این مطالعه در بخش اول تحلیل عاملی
تاییدی صورت گرفت .ســپس به منظور دســتیابی به نتایج بهتر،
تحلیل عاملی ا کتشافی نیز انجام شد.
در اینجــا بــه منظــور دســتیابی بــه بهتریــن خروجــی از تحلیــل
عاملــی ،نــرم افزار مذکور چندیــن بار اجرا گردیــد .بدین صورت که
ً
تحلیل دو ،ســه ،چهار و پنج عاملی هر کدام با تغییر و بعضا حذف
برخی شاخصهای منتخب امتحان شدند .برای سنجش کفایت
دادههــا برای انجام تحلیل عاملی ،ابتدا مقدار عددی  KMOبرابر
با  0.611محاســبه گردید .با توجه به مقدار  KMOکه بیش از 0.60
اســت و همچنیــن نتیجه آزمــون بارتلت ( با  99درصــد اطمینان)،
انجــام تحلیــل عاملی مناســب تشــخیص داده شــد .پــس از انجام
تحلیل عاملی با چندین عامل اســتخراج شــده ،ســرانجام تحلیل
ســه عاملــی پــس از انجــام دوران ،بــا متغیرهــای "درصــد جمعیت
کمتــر از  6ســال ،درصد جمعیــت باالی  65ســال ،درصد جمعیت
مــرد بیســواد ،درصــد جمعیــت افــراد بیهمســر که بــر اثر فــوت یا
طالق همســر خود را از دست دادهاند ،درصد واحدهای مسکونی
با مساحت کمتر از  50متر مربع ،درصد کل جمعیت شاغل ،درصد
جمعیت دارای درآمد بدون کار مرد ،درصد جمیعت خانهدار زن،
تعــداد خانــوار دارای معلول ،تعداد خانوار در واحد مســکونی ،بعد
خانــوار ،تعــداد نفــر در واحد مســکونی" به عنوان بهتریــن نتیجه از
تحلیل عاملی انتخاب گردید.
آخریــن مرحلــه از فراینــد تحلیــل عاملــی ،نامگــذاری عوامــل
مســتخرج اســت .ایــن بخــش از دشــوارترین مراحــل کار تحلیــل
عاملی اســت چرا که تا حدی ســلیقهای و ذهنی است و چارچوب
خاصی ندارد .بلکه تجربه ،آشنایی با ادبیات و تسلط بر موضوع را

طلب مینماید .در نهایت ،نامگذاری فا کتورهای ســهگانه بدست
آمده به صورت زیر انجام گرفت.
قابل ذکر است که به منظور قابل قیاسکردن عوامل در هر سه
عامل اســتخراج شــده فقر شــهری ،تکنیک "انتقال مقیاس خطی
نرمال" )Zebardast, 2008, 319( 15بکار گرفته شــد تا عوامل در بازه
صفر و یک قرار گیرند و قابل مقایسه شوند.
حال که اعداد مقیاسدهی شده هر حوزه از شهر در سه عامل
نهایی بدســت آمده در اختیار هستند ،الزم است تا توزیع فضایی
این امتیازها در سطح شهر بررسی گردد تا بتوان نتیجه بدستآمده
را بــه راحتــی درک ،تفســیر و تعبیــر نمــود .بدیــن جهت الزم اســت
تا جدول فا کتورها که شــامل ســه ســتون و  263ســطر اســت را به
محیط نرم افزار  GISمنتقل نمود تا با استفاده از قابلیتهای این
نرم افزار ،به هدف توزیع فقر شهری در سطح شهر نایل آمد .براین
اســاس ،نقشــه فقر شهری در سه عامل یادشده در محیط نرمافزار
 GISترسیم گردیدند (نقشه .)a, b, c-1در نهایت به منظور نمایش
کلــی فقــر در شــهر قزوین از شــاخص محرومیت چندگانــه)IMD( 16
اســتفاده شــده اســت .محرومیــت چندگانه زمانی کــه مردم تحت
تاثیر محرومیتهای گونا گون هستند ،اتفاق میافتد.
همانگونــه کــه نقشــه  d-1نشــان میدهد ،فقر شــهری در نیمه
جنــوب و جنــوب غربــی شــهر کــه رنگهــا غلظــت بیشــتری پیــدا
میکنند ،شــدت بیشــتری دارد .به بیان دیگر فقر شهری بر اساس
شــاخصهای منتخــب از میان دادههای سرشــماری ســال 1385
کــه بــا اســتفاده از تکنیــک تحلیــل عاملــی خالصــه و طبقهبنــدی
شــدند ،در حد حوزههای شــهری در شــهر قزوین توزیعــی همانند
آنچه در نقشه d-1نشان داده شده ،دارد.
 -۲-۳بررسی قابلیت دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین
با وجود اینکه در این مطالعه به ســنجش وضعیت دسترسی به
خدمــات شــهری از طریق رجوع به ادبیات مرتبــط و ارقام و فواصل
حداقل پوشــش خدماتی هر یک از کاربریهای خدماتی ،از طریق
روشهای رایج پرداخته شده است ،به منظور تدقیق نتایج بدست
آمده ،در مرحله بعد ،اقدام به ســنجش میزان دسترســی ذهنی به

جدول -3نامگذاری عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی به همراه بار عاملی هر شاخص.

جمعیت وابستهDependent Population

محرومیت اجتماعی و مسکنHousing and Social Deprivation

محرومیت درآمدیIncome Deprivation

0.79

درصد جمعیت باالی  65سال

0.75

درصد جمعیت افراد بی همسر

-0.89

بعد خانوار

-0.84

نفر در واحد مسکونی

0.65

درآمد بدون کار (مرد)

0.67

درصد واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از  50متر مربع

0.70

خانوار در واحد مسکونی

0.67

تعداد خانوار دارای معلول

0.83

درصد جمعیت مرد بی سواد

0.52

درصد جمعیت کمتر از  6سال

-0.85

درصد کل جمعیت شاغل

0.58

درصد جمیعت خانه دار زن
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نقشه  )a( -1پهنهبندی فقر در شهر قزوين در مقياس حوزه بر اساس امتيازهای بدست آمده از تحليل عاملی در فا کتور "جمعيت وابسته"
( )bپهنهبندی فقر در شهر قزوين در مقياس حوزه ،بر اساس امتياز بدست آمده از تحليل عاملی در فا کتور "محروميت اجتماعی و مسکن"
( )cپهنهبندی فقر در شهر قزوين در مقياس حوزه بر اساس امتيازهای بدست آمده از تحليل عاملی در فا کتور "محروميت درآمدی"
( )dتوزيع فقر در شهر قزوين در مقياس حوزه ،بر اساس شاخص محروميت چندگانه IMD

ً
خدمات شــهری در بخشهای فقیر و نســبتا فقیر در شهر ،از طریق
ارایــه پرسشــنامه به ســا کنین آنهــا گردیده اســت .تا بتوان عــاوه بر
بررسی صحت نتایج بدست آمده ،به تدقیق نتایج مذکور پرداخت.
بدیــن منظور ابتدا روش عینی و ســپس روش ذهنی بکارگرفته
شده است که در ادامه میآید.
 -۱-۲-۳روش عینــی( 17اســتفاده از روش قابلیت دسترســی به
خدمات)
بــا در اختیــار داشــتن پهنهبنــدی فقــر در شــهر قزویــن ،بررســی
چگونگــی دسترســی بــه خدمات شــهری توســط ســا کنین ،مدنظر
قــرار دارد .پــس شناســایی خدمــات شــهری ،روش حداقــل
فاصلــه بــرای اندازهگیــری دسترســی بــه دلیــل آنکــه در مقایســه
متــر اســت و بــه راحتــی
بــا روشهــای دیگــر ســادهتر و قابــل فه 
میتوانــد در محیــط  GISاســتفاده شــود ،بکارگرفتــه شــده اســت.
روش غالــب تحــرک قــدم زدن و معیــار فاصلــه در ایــن تحقیــق
فاصلــه اقلیدســی یــا خــط مســتقیم درنظــر گرفتــه شــده اســت.

با رجوع به ادبیات مرتبط و استخراج فاصله بهینه برای دسترسی
بــه خدمــات شــهری ،و از طــرف دیگــر مشــخص ســاختن خدمــات
مذکور در سطح شهر ،میتوان اقدام به ترسیم محدودههای دارای
دسترســی فیزیکــی بــه خدمات عمومی بــه تفکیــک ،در محیط نرم
افــزار  GISدســت یافــت .در واقع با داشــتن شــعاع عملکــرد کاربری
ً
(مثال دبســتان  400متر) ،محدودهای دایرهای شــکل از مســاحتی را
که کاربری (دبستان) سرویس میدهد ،بدست میآید.
در مجموع بررســی نتایج به دســت آمده از وضعیت دسترســی
به خدمات شــهری با معیار فاصله بهینه نشــان میدهد که بیشتر
بخشهایی که در نقشه تولیدشده توسط شاخص  IMDبه عنوان
ً
نواحــی محــروم و نســبتا محــروم مشــخص شــدهاند ،از دسترســی
فیزیکــی نامناســبی در خدمــات ورزشــی ،فضای ســبز و دسترســی
ً
نســبتا مناســبتر در خدمــات آموزشــی(راهنمایی و دبیرســتان)،
مذهبــی برخــوردار اســت .امــا خدمــات فرهنگی-اجتماعــی و
آموزشــی( مهدکــودک) در بســیاری از حوزههای شــهر از دسترســی
مطلوبی برخوردار نیستند.
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ً
ســپس بــرای تعییــن تعداد نمونــه در هر ناحیــه (فقیر یا نســبتا
فقیر) از رابطه زیر استفاده شد و در هر ناحیه به ترتیب تعداد 115و
نمونــه (125در مجمــوع  240نمونــه) تعییــن و به صــورت تصادفی
سیستماتیک ،انتخاب گردیدند:
=nh

نقشــه  -2پوشش خدمات آموزشی -دبستان در سطح شهر قزوین -نمونهای از استفاده
از روش عینی در سنجش میزان دسترسی به خدمات.
جدول  -4عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی.

سطح ارایه خدمات

عوامل استخراج شده

محله

خدمات سطح محله

خدمات پایه
مسکن

برزن

خدمات سطح برزن

خدمات حمل و
نقل عمومی

ناحیه

خدمات سطح ناحیه

خدمات اداری

منطقه

خدمات سطح منطقه

 -۲-۲-۳روش ذهنی( 18اســتفاده از پرسشنامه جهت سنجش
میزان دسترسی به خدمات شهری)
بــا وجــود اینکه در این مطالعه به ســنجش وضعیت دسترســی
بــه خدمــات شــهری از طریــق رجــوع بــه ادبیــات مرتبــط و ارقام و
فواصل حداقل پوشــش خدماتی هر یک از کاربریهای خدماتی،
از طریــق روشهــای رایــج پرداخته شــد ،بــه منظور تدقیــق نتایج
بدستآمده ،اقدام به سنجش میزان دسترسی ذهنی به خدمات
ً
شــهری در بخشهــای فقیــر و نســبتا فقیــر در شــهر ،از طریــق ارایه
پرسشــنامه به سا کنین آنها گردیده است .تا بتوان عالوه بر بررسی
صحت نتایج بدست آمده ،به تدقیق نتایج مذکور پرداخت.
ً
ایــن پرسشــنامه در دو ناحیــه فقیر و نســبتا فقیر؛ بدســت آمده از
نقشــه محرومیت چندگانه در سطح شــهر ،توزیع گردیده است .این
دو ناحیه به ترتیب شــامل  57و  60حوزه شهری است.جهت تعیین
تعــداد نمونــه مــورد نیــاز ابتــدا از روش نیمــن 19بــرای تعییــن حوزهها
استفاده گردید که تعداد حوزه نمونه برای ناحیه اول (فقیر)  23و برای
ً
ناحیه دوم (نسبتا فقیر)  25بدست آمده است (زبردست:)۱۱،1387 ،
=n

پــس از توزیــع پرسشــنامههای طراحــی شــده در حوزههــای
جمعیتــی مــورد نظــر و اســتخراج نتایــج ،جهــت تعییــن عوامــل
تعیینکننــده دسترســی به خدمات شــهری از روش تحلیل عاملی
در هریک از سطوح منتخب محله ،برزن ،ناحیه و منطقه استفاده
شــده اســت .بدین مفهوم کــه روش تحلیــل عاملی چهــار مرتبه و
برای هر سطح بکار گرفته شده است.
نتایج این تحلیل به استخراج عواملی در هر سطح منجر میگردد
که در واقع نشاندهنده و تعریفکننده دسترسی به خدمات در آن
ســطح خاص میباشند .به عنوان نمونه تحلیل عاملی انجام شده
در ســطح محلــه بــه اســتخراج دو عامــل خدمات در ســطح محله و
خدمات پایه مســکن منجر گردیده اســت که در واقــع این دو عامل
بیانگر کلیه شاخصهای بکاررفته در تحلیل خواهند بود.
عاملهای بدست آمده در هر یک از سطوح چهارگانه خدماتی
در جدول  ۴آورده شــدهاند .ســپس به منظور درک آسانتر نتایج،
توزیــع نمرات استخراجشــده بــرای هر عامل ،در ســطح حوزههای
نمونهگیری شده در شهر ،ترسیم شدهاند (نقشه .)۳

 -۴ســـــنجش رابط ـ ــه می ـ ــان فق ـ ــر ش ـ ــهری و
دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین
در انتهــا از روش تحلیلــی رگرســیون خطــی بــه منظور ســنجش
وجــود و یــا عــدم وجــود رابطــه میــان فقــر شــهری و دسترســی بــه
خدمات شــهری اســتفاده شــده اســت .بدین ترتیب که وابستگی
میــان فقــر شــهری و دسترســی به خدمات شــهری ،پــس از تعیین
میــزان همبســتگی عوامــل ،با انجام رگرســیون خطــی جدا گانه در
عوامــل ســه گانه اســتخراج شــده فقر ،شــاخص فقر کلــی ( )IMDو
عوامــل پنجگانــه استخراجشــده از تحلیــل عاملــی دسترســی بــه
خدمــات شــهری ،مورد ســنجش قرار گرفته اســت .نتایــج تحلیل
رگرسیونی انجام شده در جدول  5نشان داده شده است .براساس
تحلیــل صــورت گرفته ،وجود رابطه میان فقر شــهری و دسترســی
بــه خدمــات شــهری در شــهر قزویــن قابل تاییــد اســت .گرچه فقر
شــهری بر اســاس تحلیل همبســتگی انجام شــده تنها با خدمات
در ســطح برزن و خدمات پایه مســکن مرتبط اســت ،اما از آنجا که
خدمات سطح برزن در سطحی فراتر از خدمات محله و پایینتر از
خدمات ناحیه و منطقه هستند ،سطحی گویا از تدارک خدمات را
مشخص میسازند .به بیان دیگر ،خدمات سطح ناحیه و منطقه
خدماتی در ســطوح باالتر از آن هســتند کــه بتوانند توصیفکننده
فقر شــهری در ســطح حوزههای شهری باشــند .از طرف دیگر ،فقر
شــهری اغلب توسط دسترســی به خدمات و نیازهای پایه توضیح
داده میشــود و بنابرایــن خدماتــی که در ســطوح ناحیــه و منطقه
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استفاده میشوند ،کمتر در توضیح فقر شهری نقش دارند.
به همین ترتیب خدمات محله در سطحی قرار دارند که در بیشتر
نواحی چه فقیر و چه برخوردار قابل دستیابی در شهرهای کشور ما
هستند .به عنوان مثال دسترسی به دبستان در کمتر محله شهری
معضلی اساسی محسوب میگردد .در واقع این سطح برزن است که
بهترین نشانگر خدمات مورد نیاز افراد بوده و عدم کفایت و یا کفایت
آنها بهترین نمایانگر است .بنابراین به نظر میرسد که نتایج بدست
آمــده بــا تجربیات قبلی در مورد شــهرهای کشــور نیز تطابــق دارند.
جدول -5وابستگی میان فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری.

متغیر وابسته
فقر شهری کلی
()IMD
جمعیت وابسته

نقشــه  -3پهنهبنــدی دسترســی بــه خدمــات شــهری در ســطح محلــه بــر اســاس عامــل
خدمــات محلــی -نمونــهای از اســتفاده از پرسشــنامه جهت ســنجش میزان دسترســی به
خدمات شهری (پس از انجام تحلیل عاملی).

محرومیت
درآمدی
محرومیت
اجتماعی و مسکن

متغیر مستقل
خدمات پایه
مسکن
خدمات پایه
مسکن
خدمات پایه
مسکن
خدمات در
سطح برزن

توضیحات
عامل دوم استخراج شده از
تحلیل عاملی در سطح محله
عامل دوم استخراج شده از
تحلیل عاملی در سطح محله
عامل دوم استخراج شده از
تحلیل عاملی در سطح محله
عامل اول استخراج شده از
تحلیل عاملی در سطح برزن

نتیجه
در این مقاله با انجام تحلیلها و محاسبات صورت گرفته ،فقر
شــهری و توزیع آن در شهر قزوین بر حسب عوامل مشخصکننده
آن و همچنین فقر شهری عمومی یا ( )IMDبر اساس شاخصهای
منتخــب و بــا بکارگیــری تکنیک تحلیل عاملی محاســبه و ترســیم
گردید .از طرف دیگر ،خدمات شــهری در شــهر قزوین و دسترســی
به آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و عوامل تعیینکننده دسترســی
بــه خدمــات شــهری در ســطوح مختلــف محلــه ،بــرزن ،ناحیــه و
منطقه از تحلیلهای عاملی صورت گرفته بر روی پرسشنامههای
توزیع شده در هر یک از سطوح ،استخراج شدند.
بررســی فقر شــهری و ترســیم چگونگی توزیع آن در ســطح شــهر
قزویــن بــه خوبــی نشــاندهنده تمرکز فقــر در بخشهــای جنوب و
جنوب غربی شــهر است .حتی در نقشههایی که به تفکیک عوامل
استخراجشده از تحلیل عاملی نیز ترسیم شدهاند ،توزیع فقر شهری
در ســطح شــهر یکنواخت نبوده است .قابل ذکر است که با مقایسه
نقشــه بافت فرسوده ،مسکن نیازمند نوســازی و  ...در سطح شهر،
توزیع فقر شهری به طور تقریبی بر این نقشهها هماهنگ است.
تحلیلهــای صــورت گرفتــه در زمینــه دسترســی بــه خدمــات
شهری که خود شامل دو بخش بررسیهای عینی و ذهنی بودند،
بــه خوبــی عــدم یکنواختــی در توزیــع خدمــات عمومــی در شــهر
قزوین را نشــان دادهاند .به طور کلی این دسترســی در بافتهای

حاشیهنشــین داخــل شــهر و بافتهــای فرســوده محدودتر اســت
و ســا کنین بــه مشــکالت بیشــتری در بــرآورده ســاختن نیازهــای
خدماتــی خــود اشــاره کردهانــد .نقشــههای ترســیم شــده در
بررسیهای عینی نیز این امر را تایید کردهاند.
در انتها به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه معنادار میان
فقر شــهری و دسترســی به خدمات شــهری در شــهر قزوین ،از روش
تحلیلی رگرسیون خطی استفاده گردید .در واقع پس از تعیین میزان
همبستگی عوامل ،با انجام رگرسیون خطی جدا گانه در عوامل سه
گانه اســتخراج شــده فقر ،شــاخص فقر کلی ( )IMDو عوامل پنجگانه
اســتخراج شــده از تحلیل عاملی دسترســی به خدمات شــهری ،این
رابطه مورد سنجش قرار گرفته است .بر اساس تحلیل صورت گرفته،
فقر شــهری با خدمات در ســطح برزن و خدمات پایه مسكن در شهر
قزوین مرتبط بوده و رابطه معناداری میان این دو وجود دارد.
بنابرایــن یافتههــای ایــن مطالعه بر شــناخت نواحی فقیر شــهر و
اهمیت ترســیم نقش ـههای فقر و از طرف دیگر چگونگی دسترسی به
خدمات در سطح شهردر برنامهریزی شهری تا كید داشته و با نشان
دادن وجود ارتباط میان فقر شهری و دسترسی به خدمات شهری،
بر تامین خدمات شهری و دسترسی به آن توسط سا كنین (بیشتر در
سطوح محلی و برزن) و توزیع متعادل و یكنواخت خدمات شهری در
سطح شهر به منظور كاهش نسبی فقر شهری تا كید مینماید.

پینوشتها
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