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چکیده

به دنبال تحوالت ایجادشده در اثر رشد شتابان شهرنشینی ،از جمله ضرورتها در رسیدن به عدالت فضایی و توسعه
شهری پایدار میتوان توجه به تأمین مسکن مناسب برای اقشار متنوع جامعه دانست .عدم توجه به عدالت فضایی در
فرایند برنامهریزی مسکن ،میتواند بروز مشکالت فراوان ،از جمله نارضایتی شهروندان و ناکارآمدی برنامهها را در پی
داشته باشد .شهر اسالمشهر به عنوان یکی از شهرهای مهم استان تهران ،امروزه با مشکالتی در زمینه های عدالت در
حوزه مسکن مواجه است که موجب کاهش زیستپذیری آن شده است .هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی عدالت فضایی در
قلمرو مسکن در شهر اسالمشهر و ارائه راهبردهایی برای ارتقای آن میباشد .روش پژوهش از نوع تحلیلی و بهرهگیری از
روشهای کمی است .تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون تی تست ،رتبهبندی مناطق بر اساس مدل تاپسیس و تکنیک
تحلیل سوات برای ارائه راهبردها استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهند که اکثریت شاخصهای عدالت
فضایی مسکن در مناطق اسالمشهر پایینتر از سطح متوسط قرار دارند .بر اساس نتایج مدل تاپسیس ،منطقه  1اسالمشهر
مطلوبترین منطقه از نظر برخورداری از عدالت مسکن است .در این منطقه ،معابر و مسیرهای پیاده از کیفیت مناسبی
برخوردار بوده و از نظر دسترسی به خدمات شهری وضعیت مطلوبتری دارد .نامطلوبترین وضعیت در بین مناطق مربوط
به منطقه  4می باشد که از جمله مهمترین دالیل آن میتوان به قدمت باالی ابنیه ،سهم باالی بناهای مخروبه ،شبکه
معابر نامناسب ،فقدان دسترسی به حمل و نقل عمومی ،و کمبود فضای سبز اشاره کرد .سایر یافتههای پژوهش عبارتند
از :ضرورت به کارگیری راهبرد انطباقی برای تامین خدمات سکونت در مقیاسهای عملکردی ،راهبرد اقتضایی برای ایجاد
اختالط کاربریها بهمنظورایجاد محیط سرزنده ،راهبرد تدافعی برای ساماندهی نظام کاربریها و راهبرد تهاجمی برای
تقویت مشارکت مردمی.

واژگان کلیدی :مسکن ،توسعه شهری پایدار ،عدالت فضایی ،مناطق شهر اسالمشهر.
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رسید.
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با ورود به هزاره سوم میالدی ،شهرها با مسائل عدیدهای
درگیر هستند که نمود عینی آنها را می توان در
گسترش آلودگیها ،مسائل محیط زیستی ،باالرفتن جرائم
و در نهایت پایین آمدن کیفیت زندگی مشاهده کرد .بر
این اساس ،یکی از چالشهای پیشرو در راه رسیدن به
زندگی پایدار شهری ،تامین شرایط مناسب برای زندگی
در شهرها و محیطهای مسکونی است (Hall & Peiffer,
 .)2000 .p 47اکثر شهرهای امروزی در ایران نیز با مسائلی
همچون چالش قابل زندگی بودن و نابرابریهای کالبدی،
اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند (داداش پور ،رستمی و
علیزاده  .)6 ،1393،نابرابری در شرایط سکونت و دسترسی
به زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی (برندک،1396 ،
 )974و به طور خاص مسکن یکی از این نابرابریهاست
(قنبری .)35 ،1390،نابرابری مسکن یکی از موضوعات
محوری در مطالعات اجتماعی (Huang & Jiang,2009,
 )P. 937و نیز یکی از مهمترین ابعاد ملموس نابرابری
اجتماعی و فضایی است ( .)Huang, 2005با اینحال،
مسئله اساسی در راهبرد عدالت فضایی ،چگونگی توزیع و
کیفیت خدمات و نیازهای اساسی از جمله مسکن به عنوان
یکی از شاخص های توسعه پایدار بین مناطق مختلف
شهر است (رومیانی ،سجاسی و منصوری  .)56 ،1397،از این
رو ،ایجاد مسکن و محیط سکونتی مناسب به گونه ای که
همه اقشار و گروههای جامعه را دربرگرفته و به دور از
نابرابریهای اجتماعی و فضایی باشد را می توان یکی از
چالش های اساسی دانست (مدیری و حسینی)60 ،1392،
که به رضایت شهروندان از شیوه زندگی خود منجرمی
شود (امانپور ،ملکی و حسینی .)100 ،1395 ،از دو موضوع
مهم و مورد بحث در حوزه برنامه ریزی شهری امروز،
می توان به ارتباط مطالعات مربوط به مسکن شهری و
برنامهریزی عدالت فضایی شهرها اشاره کرد که کمتر به
آن پرداخته شده است (ضمیری و مهین .)68 ،1394 ،به
نظر می رسد که تدوين يك برنامه عدالت محور در بخش
مسكن براي رسيدن به وضعيت مطلوب از طریق شناسايي
و تجزيه وتحليل ابعاد گسترده و آگاهي از وضعيت کیفی
شاخصهاي مسكن در فرايند برنامهريزي عدالت فضایی،
از اهمیت خاص برخوردار باشد.
بررسی موضوع مسکن از دیدگاه عدالت فضایی در شهر
اسالمشهر به عنوان یکی از سکونتگاههای خودرو که
حاصل مهاجرتهای گسترده در دهههای اخیر است ،می
تواند دارای اهمیت باشد .به وجود آمدن اين شهر به علت
قرارگيری در حوزه نفوذ شهر تهران و تبديل شدن به
مقصد سکونت هزاران نفر مهاجر بوده است كه در اثر
عوامل متعدد همچون گراني زمين و مسکن در تهران،
وارد اين شهر شدند .این روند شکلگیری سریع فیزیکی
و جمعیتی ،مانند بسیاری از سکونتگاههای حاشیه ای
کالنشهر تهران با دگرگونی های عمده کالبدی -فضایی

به بویژه در بخش مسکن همراه بوده است .بدین ترتیب،
ضرورت بررسی عدالت فضایی در مسکن به خصوص در
سکونتگاههایی نظیر اسالمشهر بیشتر احساس می شود.
مقاله حاضر تالش دارد به ارزیابی عدالت فضایی در
قلمروی مسکن و ارائه برنامه های ارتقای آن در شهر
اسالمشهر بپردازد .سؤاالت اصلی پژوهش عبارت هستند
از :عوامل مؤثر بر ارزیابی عدالت فضایی در قلمروی مسکن
کدام هستند؟ وضعیت شاخصهای مرتبط با عدالت در
مسکن در مناطق شهری ،نمونه اسالمشهر ،چگونه است؟
رتبهبندی مناطق شهری اسالمشهر براساس مسکن و
عدالت فضایی چگونه است؟ و راهبردهای ارتقای عدالت
فضایی در قلمروی مسکن کدام ها هستند؟ .بر این اساس،
در مطالعه حاضر ابتدا با مرور مبانینظری و مطالعات مشابه
داخلی و خارجی شاخص های عدالت فضایی در قلمروی
مسکن استخراج شده و سپس با بهرهمندی از آزمون های
آماری به ارزیابی آنها در مناطق شهر اسالمشهر پرداخته و
در نهایت راهبردهای ارتقای عدالت مسکن ارائه می شود.

 .2پیشینه پژوهش

در اینجا تالش شده است تا نزدیکترین پژوهشهای
انجام شده به موضوع این مقاله در حوزه مطالعات داخلی
و خارجی مورد بررسی قرار گیرد .در خصوص پیشینه
تحقیق می توان به مقاله ای تحت عنوان «برنامهریزی
راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی»
که توسط محمد امین جرفی و دیگران ( )1397نگارش
شده است اشاره کرد .در این مقاله ،پس از تبیین مفاهیم
پایه عدالت فضایی و عدالت توزیعی در برنامهریزی
سکونتگاهها ،با استفاده از روش تاپسیس مناطق شهر
اهواز از منظر عدالت فضایی و دسترسی به خدمات سطح
بندی شده است .در مقاله دیگری که توسط حبیب اهلل
فصیحی و دیگران ( )1399با عنوان «تحلیل دسترسی به
بوستانهای شهری با رویکرد عدالت فضایی» نگارش شده
است ،به اهمیت دسترسی به فضاهای سبز و بوستانها
به دلیل تاثیر این فضاها بر روحیات شهروندان و کیفیت
محیط زندگی پرداخته شده و تاکید دارد تا در برنامهریزی
برای محیطهای شهری به دسترسی عادالنه همه ساکنین
به این فضاها توجه شود .رمضانپور و دیگران ( )1397در
مقاله ای با عنوان «مکانیابی مسکن حمایتی با معیارهای
مقرون به صرفهگی مبتنی بر عدالت فضایی در شهر
بابلسر» ،به تدوین معیارهای مقرون به صرفه مکانیابی
مسکن حمایتی در بابلسر ،شامل معیارهای اقتصادی،
اجتماعی ،دسترسی به امکانات ،تراکم ،زیستی ،حقوقی،
منطقه و کالبد به روش پیمایشی با استفاده از مطالعه
اسنادی و تحلیل  AHPو نرم افزار  GISپرداختهاند .یافته
های این پژوهش گویای این است که نباید صرفا براساس
معیارهای کالبدی یا اقتصادی به مکانیابی مسکن حمایتی
پرداخت و الزم است دسترسی به امکانات و خدمات که
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موضوع عدالت بهمثابه معیار کلیدی و با اهمیت در پارادایم
توسعه پایدار مطرح بوده و بهعنوان یکی از مباحث مهم
در شهرها تلقی شده است (.)Mitchell et al., 2012, 17
يكي از مهمترین وجوهي كه از برنامه های توسعه شهري
انتظار میرود ،موضوع و معیار عدالت است ،زيرا نظریههای
برنامهریزی اساساً مشروعيت فرايندهاي برنامهریزی شهري
را به موضوع ارتقای عدالت معطوف کردهاند (عزیزی و
دیگران .)126 ،1394 ،با مطالعه متون و بررسی آرا و نظرات
نظریهپردازان اندیشههای بنیادین عدالت ،میتوان عدالت
را ازنظر ماهوی موضوعی در قالب موارد زیر توصیف کرد:
تخصیص برابر مزایا و هزینههای اجتماع ،حق برابر در
استفاده از منابع و مزایای موجود ،تمرکز بر ظرفیتهای
افراد ،مشارکت ،برابری اجتماعی ،برابری اقتصادی ،برابری
زیستمحیطی ،عدالت محیطی ،اکولوژیکی و فضایی
(عزیزی و دیگران )8 ،1397 ،هرچند مفهوم عدالت فضایی
بهعنوان یک دغدغه عمومی از اوایل دهه  1820میالدی
موردتوجه قرارگرفته ،اما در میانه دهه  1980بهعنوان
مبنایی برای چالش برابری نژادی در ایاالتمتحده مطرح
گردید ( .)Laurent, 2011, p. 263مفهوم عدالت فضایی
این است که ضروری است با تمام ساکنین در جایی که
زندگی میکنند ،بهطور مساوی رفتار شود (اسماعیل زاده و
معصومی .)96 ،1394 ،عدالت فضایی بیانگر رفتار منصفانه
و دربرگیرنده همه مردم ،بدون توجه به قومیت ،رنگ،
منشأ ،ملیت یا درآمد ،در توسعه ،اجرا و بهکارگیری قواعد
محیطی است (نعیمی و بابائی .)176 ،1396،منظور از عدالت
فضایی در شهر توزیع عادالنه نیازهای اساسی ،امکانات،
تسهیالت و خدمات شهری در میان محلههای مختلف شهر
است ،بهطوریکه هیچ محلهای در مقایسه با محله دیگر
در برخورداری از مزیتهای فضایی برتری نداشته و اصل
دسترسی برابر رعایت شده باشد (امانپور و دیگران،1395،
 .)498بهعبارتدیگر ،توزیع بهينه خدمات و امکانات
بهگونهای هدایت شود كه به نفع تمامي اقشار و گروههای
اجتماعي جامعه گردد و عدالت اجتماعي و فضایي تحقق
یابد (روستایی و دیگران .)68 ،1395،با این تفاسیر ،عدالت
فضایی در کلیتی فراگير به رعايت حقوق برابر انسانها
يا بازيگران اجتماعی ،حفظ و پاسداری از کرامت انسانی
آنها ،تأمين نيازهای اوليه زندگی و عزتنفس اجتماعی
آنها توجه فراوان دارد (یزدانی و فیروزی .)18 ،1395،در
جمع بندی مطالب فوق الذکر میتوان گفت که شهروندان
عناصر اصلی توسعه پایدار و عدالت فضایی به شمار می
روند و دارای حقوق مختلف از جمله داشتن حق زندگی
مطلوب می باشند .از جمله موارد تحقق این مهم میتوان
به داشتن مسکن مناسب اشاره نمود که در ادامه مورد
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عامل مهمی در عدالت فضایی و کیفیت زندگی است توجه
داشت .در پژوهش دیگری با عنوان «تحلیل نابرابریهای
فضایی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی» که
توسط علی عبدی و دیگران ( )1398نگارش شده است،
توزیع نامتوازن خدمات در محالت شهری به عنوان یکی
از مشکالت عمده شهرهای کشور قلمداد شده که نتیجه
آن نابرابری فضایی و بی عدالتی در دسترسی به خدمات
مورد نیاز شهروندان است .در این پژوهش ،شناسایی
الگوی فضایی بی عدالتی ،توزیع خدمات شهری براساس
تغییرات جمعیتی و بازنگری در طرح های موجود به
عنوان پیشنهادات حل این معضل معرفی شده است.
سیائو و همکاران ( )2017در مقاله «ارزیابی دسترسی به
پارکهای شهری در شانگهای :داللتی بر عدالت اجتماعی
در شهر چینی» به بررسی توزیع عادالنه خدمات پارکهای
شهری برای جمعیت حاشیه نشین در مقایسه با بخش
های ثروتمند نشین آن پرداخته اند که نتایج آن نشان
میدهد عدالت اجتماعی در دسترسی به این خدمات
محقق شده است .در مقاله دیگری تحت عنوان «به سوی
عدالت فضایی در برنامهریزی خدمات بهداشتی و درمانی»
به نگارش آمر شریف ( )2007وضعیت شهرهای جنوب
صحرای افریقا از منظر توزیع خدمات بهداشتی مورد
ارزیابی قرار گرفته که نتایج حاصل از آن نشانگر این است
که دسترسی به این خدمات عمال در سکونتگاههای در
حال گسترش امکانپذیرتر است .همچنین ،دان ()2002
در مطالعه خود تحت عنوان «مسکن و نابرابری در سالمت»
ارتباط مسکن با نابرابری در سالمتی فردی را ارزیابی کرده
و با بررسی شرایط اجتماعی ،اقتصادی و بهداشت روانی
افراد در ونکوور به نقش تعیین کننده مسکن در این امر
تاکید می کند .روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش
پیمایشی بوده و اطالعات آن به صورت مصاحبه با اشخاص
به دست آمده است .نتایج این پژوهش نشان می دهد
که نحوه ارتباط با محیط مسکونی و واحدهای همسایگی
مجاور ،مالکیت مسکن و توانایی کنترل مسکن با سالمت
روانی افراد در ارتباط است (.)Dunn, 2002, p. 671-681
مجموع مطالعات داخلی و خارجی همگی بر این امر تاکید
دارند که عدالت فضایی ارتباط مستقیمی با کیفیت مسکن
دارند ،آنچنانکه برنامهریزی مناسب مسکن میتواند عدالت
اجتماعی و فضایی را در سطح مناطق شهری افزایش
داده و میزان استرس و نگرانی شهروندان را کاهش
دهد .بدین ترتیب ،مقاله حاضر درصدد است تا با تاکید
بر مسکن مناسب بهعنوان یکی از حلقههای مفقودشده
شهرهای ایران ،به بررسی آن با رویکرد عدالت فضایی
بپردازد .همچنین با استناد به روش های کمی و
کیفی ،مناطق شهری اسالمشهر را از منظر عدالت مسکن
رتبهبندی کند.
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مسکن مهمترین عنصر شهر است و توسعه مسکن عالوه
بر محیط زیست بر اقتصاد ،فرهنگ و مسائل اجتماعی
شهر اثر دارد .در واقع مسکن را نخستین واحد جامعه،
مهمترین واحد سکونت انسانها و نشان دهنده کوچکترین
واحد طرحهای توسعه می دانند که یکی از شاخص های
توسعهیافتگی از نظر کالبدی به شمار می آید (ضمیری و
دیگران .)68 ،1394 ،مسكن عالوه بر مكان فيزيكي ،كل
محيط مسكوني را نيز در برمیگیرد كه شامل كليه خدمات
و تسهيالت ضروري موردنیاز براي بهزيستن خانواده است
(رضوانی و دیگران .)35 ،1392 ،مسکن مناسب به فضا یا
مکانی گفته میشود که بتواند زمینه الزم برای رشد فردی
و جمعی هریک از افراد خانواده یا خانوار را فراهم کند،
بهنحویکه آنها بتوانند برحسب نیازهای روحی و روانی
خود و نوع فعالیت موردنظر حریم الزم را بیابند (اکبرپور و
دیگران .)24 ،1395 ،فضای کافی ،دسترسی ،امنیت کافی،
پایداری سازه ،تداوم عمر مفید ،بهرهمندی از نور طبیعی و

مصنوع ،گرمایش و تهویه ،زیرساخت و خدمات سکونتی،
تسهیالت بهداشتی و مدیریت زباله و پسماند ،کیفیت
زیستمحیطی مناسب ،روابط اجتماعی و همسایگی،
نزدیکی دیداری و فیزیکی به طبیعت و فضای سبز ،همه
از نشانههای مسکن مناسب و پایدار هستند (خدارحم و
دیگران .)31 ،1389 ،در قانون اساسی ایران نیز در اصل،31
حق بهره مندی از مسکن مناسب را حق هر فرد و خانواده
ایرانی می داند (قنبری .)35 ،1390،مسکن مناسب و پایدار
از ابعاد سهگانه زیر قابلبررسی است :از دیدگاه اکولوژیکی:
مسکن مناسب ابتدا شرایط زندگی خوب و طوالنیمدت را
براساس کارایی و کفایت اکولوژیکی فراهم سازد؛ از دیدگاه
اقتصادی باید رضایتمندی را افزایش داده و هزینههای
غیرمستقیم همانند حملونقل را کاهش دهد و از دیدگاه
اجتماعی بایستی ویژگیهای اجتماعی و فیزیکی و
روانشناسی ساکنان را در نظر بگیرد (معینی.)48 ،1387،
در شکل 1ویژگی های اساسی مساکن مناسب و پایدار
نمایش داده شده است.
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(رومیانی و دیگران)59 ،1397،

در جمع بندي كلي مي توان گفت مسكنُ ،خردترين و
كوچك ترين شكل تجسم كالبدي-فضايي در روابط
متقابل انسان و محيط و تبلور فضايي كاركرد حياتي
سكونت انساني در ايفاي نقش هاي اساسي است و بايد
در بهترين و سالم ترين اراضي شهري تامین شود .از نظر
كيفيت ،بايد نيازمندي هاي مرتبط با خود را برآورده سازد
و از نظر اخالقي و اجتماعي ،بهداشتي ،آسايش و آرامش،
اطمينان خاطر ساكنان ،زيبايي و دسترسي به خدمات
عمومي محله اي نیز داراي برنامهريزي درستي باشد .دارا
بودن هواي پاك ،نبودن صداهاي مزاحم ،عدم اشراف،
برقراري ارتباط سالم با همسايگان ،چشم اندازهاي سبز
و فضاهاي باز كافي ،دارا بودن سطح زيربناي متناسب با
تعداد اعضاي خانوار ،از جمله مشخصه های ديگر مسكن
مناسب محسوب مي شوند.

 -3-2عدالت فضایی و برنامه ریزی مسکن

مسکن که به عنوان یکی از نیازهای اصلی انسان و یکی از
علل اصلی رشد فیزیکی شهرها ،در سالهای اخیر جایگاه
مهمی در برنامه ریزی توسعه فضایی شهرها پیدا کرده
است (ضمیری و دیگران .)68 ،1394 ،در حالیکه كاركرد
اصلي مسکن عالوه بر سرپناه ،فراهم آوردن شرايط مطلوب
براي خانواده به منظور تحقق فعاليت هاي خانوادگي است،
عدم دسترسي عادالنه به مسكن مناسب با افزايش ميزان
بزهكاري ،طالق و از هم گسيختگي اجتماعي ارتباط
زيادي پیدا می کند و يك عامل بازدارنده در رشد و
اعتالي اجتماعي -فرهنگي محسوب مي شود .همچنین
نداشتن مسكن باعث پيدايش ناهنجاری های اجتماعي،
از قبيل خيابان خوابي و زاغه نشيني می شود (عابدینی،
 .)52 ،1394مسكن ،نسبت به ساير كاالها به دليل ويژگي
هايي همچون غيرقابل جايگزين بودن ،سرمايه اي بودن،
بادوام و پرهزينه بودن و غيرمنقول مي تواند عامل عمده

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :

نابرابري فضايي و درعين حال همبستگي اجتماعي به
شمار آيد (رضوانی و دیگران .)35 ،1392 ،در این راستا،
نابرابری مسکن یکی از موضوعات محوری در مطالعات
اجتماعی و فضایی و نیز یکی از مهم ترین ابعاد نابرابری
اجتماعی و فضایی شهری گردیده است (قنبری،1390 ،
 .)35عدم توزيع خدمات در گستره سرزمين و عدم تعادل
هاي منطقه اي منجر به عدم برخورداري متوازن مناطق
از شاخص هاي توسعه مسكن شده است .این نابرابري
موجب مي شود تا از فضا استفاده بهينه به عمل نيايد
و تراكم جغرافيايي مسكن مناطق را فراهم كند ،كه اين
می تواند نوعی بي عدالتي را مطرح کند (رضوانی و دیگران،
 .)35 .1392در ایاالت متحد آمریکا ،با وجود تسلط مسکن
خصوصی ،نابرابری مسکن غلبه دارد که ناشی از عوامل و
شرایط اقتصادی-اجتماعی نظیر تبعیض نژادی است .در
کشورهای مرفه ،نظیر کشورهای اسکاندیناوی و بریتانیا،
به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ،تعداد قابل توجهی از
مساکن اجتماعی عمومی در دسترسی است ،اما پس از
کناره گیری دولت رفاه و غلبه بخش خصوصی و دولت
راست گرا در بریتانیا ،نابرابری مسکن به طور فزاینده ای
افزایش یافت .در کشورهای درحال توسعه نیز معدودی
از جامعه امکان دسترسی عادالنه به مسکن مناسب را به
دست می آورند .در نتیجه بقیه قشرهای اجتماعی به ویژه
گروه های وسیع کم درآمد از داشتن سکونتگاه مناسب در
رنج هستند (قنبری .)35 ،1390 ،در این پژوهش ،تحلیل
توزیع فضایی مسكن مناسب در فضاي شهر اسالمشهر و
در راستای عدالت فضایی صورت می گیرد .این تحلیل
در راستای چگونگی توازن اجتماعي و فضایی مسکن در
شهر شكل گيرد که خود می تواند در جهت ارتقا توسعه
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شهر از طریق مسکن
مناسب باشد.
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توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعهاي اصلی توسعه
و برنامهریزي است ،برآیند انگارههاي مختلف توسعه است.
از نظر اجتماعی ،توسعهاي پایدار خواهد بود که جوامعی
همگن و همبسته ایجاد کند ،ساکنان عدالت و برابري
را احساس کنند و شکافهاي اجتماعی-اقتصادي کاهش
یابد .همانگونه در بخش قبل اشاره شد ،رشد شتابان
شهرها در دهههای اخیر با ناهمگونیهایی مواجه بوده که
موجبات ناپایداری در شهرها را فراهم ساخته است .از جملۀ
این ناپایداریها میتوان به نابرابری در شرایط سکونت و
دسترسی به زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی اشاره نمود
که امروزه بسیاری از شهرها ،به ویژه در کشورهای درحال
توسعه را در برگرفته است .در این راستا ،عدالت اجتماعی-
فضایی از مهمترین شاخصهای پایداری اجتماعی شهری
است و انتظار میرود که رشد نابرابریهای اجتماعی و
فضایی همزمان با توسعه شهرها ،در افزایش نابرابری
مسکن بازتاب پیدا کند .آنچه که از مطالب بحث شده
استنباط می شود این است که نابرابری مسکن به عنوان
یکی از موضوعات محوری در مطالعات اجتماعی و فضایی
و نیز یکی از مهمترین ابعاد ملموس نابرابری اجتماعی و
فضایی مطرح است .در صورت عدم توجه کافی به عدالت
فضایی در موضوع مسکن ،میتوان شاهد تشدید شکاف
فضایی و توسعه نامتوازن شهر و درنهایت نزول کیفیت
سکونت بود .بنابراین ،بررسی کیفیت سکونت (هم محیط
اجتماعی و هم محیط فیزیکی) و دسترسی عادالنه به
آن ،یکی از حوزههای موردمطالعه در بحث عدالت فضایی
است ،موضوعی که مطالعات منسجم و یکپارچه کمتری
در حول آن انجام شده است .در قالب موضوعات مورد
بحث در مبانی نظری ،مدل مفهومی پژوهش حاضر در
شکل  2ارائه شده است.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش
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با توجه به مباحث مطرح شده ،سه حوزه عدالت ،عدالت
فضایی و مسکن مناسب ،به عنوان شاخصهای ارزیابی
عدالت فضایی در قلمرو مسکن تدوین شده و در جدول
 1به عنوان چارچوب نظری پژوهش ارائه میشود .این
شاخص ها با استفاده از روشهای کمی و کیفی به آزمون

گذاشته میشوند .قابل ذکر است که متغیرهای عدالت
فضایی و مسکن مناسب با توجه به اشتراکات بین آنها
در ابعاد مرتبط با آنها دستهبندیشده و مالک عمل برای
تحلیل و ارزیابی مناطق شهر مورد مطالعه (اسالمشهر)
می گیرند.

جدول  .1معیارها و شاخصهای عدالت فضایی در قلمرو مسکن (براساس بازخوانی و واکاوی اسناد و نظریههای مرتبط)
معیار

کیفیت کالبدی-
عملکردی مسکن

دسترسی به
زیرساختهای شهری
مناسب

شاخص

مطالعات شاخص

رضایتمندی از کیفیت ابنیه

()Mercer, 2006, pp.18-25

(خدارحم و دیگران( )31 .1389 ،رضوانی و
دیگران.)38 .1395 ،

رضایتمندی از قدمت ابنیه
رضایتمندی از سازه ابنیه
کیفیت معابر و مسیرهای پیاده
دسترسی به معابر اصلی
دسترسی به ایستگاههای حملونقل عمومی
وضعیت محل پارک
وضعیت جرم خیزی

امنیت اجتماعی

سطح امنیت در شب
امنیت گروههای خاص

()Weziak, 2016, p.91
()Santos & Martins, 200, p.415

صمیمیت ساکنین
تعامل ساکنین

(خدارحم و دیگران)31 ،1389 ،
(عزیزی و دیگران)14-12 ،1397 ،
(رضوانی و دیگران.)38 ،1395 ،

حضور در فضاهای عمومی
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احساس تعلق به محل
سکونت
دسترسی به خدمات و
تسهیالت عمومی

رضایت از سکونت

(خدارحم و دیگران)31 ،1389 ،
(رضوانی و دیگران)38 ،1395 ،
(اکبرپور و دیگران)24 ،1395 ،

تمایل به ادامه سکونت
حس افتخار به محل
دسترسی به پارک ،آموزشی ،درمانی ،ورزشی ،تجاری،
فرهنگی ،اداری
عدم وجود آلودگی صوتی
کیفیت آبوهوا
وضعیت جمعآوری زباله و بهداشت محیط
وضعیت جمعآوری آبهای سطحی

کارایی اقتصادی

 .3روش پژوهش

وضعیت اشتغال
هزینهی اجاره بها یا تملک

روش پژوهش این مطالعه از نوع کاربردی و استقرایی است ،که
شاخصهای تدوینشده برای ارزیابی عدالت فضایی در

()Santos & Martins, 2006, p.415

(ابراهیم زاده و مرزی)149 ،1394 ،
(رضوانی و دیگران.)38 ،1395 ،
)(Weziak, 2016, p.91

میزان فضای باز همگانی
سالمت عمومی

(رضوانی و دیگران.)38 .1395 ،

(خدارحم و دیگران)31 ،1389 ،
(نعیمی و بابائی.)176 ،1396،
(رضوانی و دیگران.)38 ،1395 ،

امنیت فضاهای عمومی
تعامالت اجتماعی

()Duxbury et al.,2006, p. 44
()Santos & Martins, 2006, p.415

(خدارحم و دیگران)31 ،1389 ،
(ابراهیم زاده و مرزی)149 ،1394 ،
(نعیمی و بابائی)176 ،1396 ،
(رضوانی و دیگران.)38 ،1395 ،
()Santos & Martins, 2006, p.415

(رضوانی و دیگران.)38 ،1395 ،

قلمرو مسکن شهر اسالمشهر را میتوان برای سایر شهرها
و مناطق دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد .براساس روش و
ماهیت مطالعه ،روش تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه مردمی
بوده که در آن مناطق ششگانه شهر اسالمشهر بهعنوان

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :

نمونه مطالعاتی انتخاب گردیدهاند .نتایج پرسشنامه ها وارد
نرمافزار  SPSSشده و براساس آزمون تی تست تحلیل
گردیدند .جامعه آماری این پژوهش ،خانوارهای ساکن در
سطح مناطق مختلف شهر اسالمشهر هستند که مشتمل
بر  83940خانوار بوده اند .برای تعیین حجم نمونه ،از
روش نمونهگیری کوکران استفاده گردید که براساس آن،
حجم نمونه با سطح اطمینان  ۹۵درصد و خطای  5درصد،
 382مورد محاسبه شد .پس از مشخص شدن حجم
نمونه ،پرسشنامهها بهصورت نمونهگیری تصادفي منظم يا
سيستماتيک در سطح مناطق شهر مطابق با جدول  ،2توزیع
گردیدند .روایی پرسشنامه با بهرهمندی ازنظر کارشناسان
و اساتید مورد بررسی قرارگرفته و برای سنجش پایایی آن
از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید .مقدار آلفا کلی برای
مجموعه سؤاالت طرحشده ۰/۸۴۹ ،بهدستآمده است که
پایایی پرسشنامه (مطلوبیت سئواالت) را در حد زیادی تائید
میکند .همچنین ،برای تحقق هدف مطالعه ،از آزمون  Tتک
نمونهای برای بررسی وضعیت شاخصهای عدالت مسکن
در نرمافزار  SPSSاستفادهشده است .سپس ،رتبهبندی
مناطق ششگانه شهر از نظر میزان برخورداری از عدالت
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مسکن به روش تاپسیس صورت گرفت .درنهایت ،با توجه
به نتایج بهدستآمده از آزمونهای آماری ،برداشتهای
میدانی ،اسناد فرادست و با تکی ه بر خروجیهای مستخرج
از پرسشنامهها ،ماتریس تحلیل شرایط درونی و بیرونی
تشکیل شدند .این ماتریس امکان تدوین چهار انتخاب
یا راهبرد را برای ارتقای عدالت فضایی مسکن ارائه
میکند .برحسب وضعیت ،چهار دسته راهبرد تهاجمی
(قوت – فرصت) ،راهبرد انطباقی (ضعف – فرصت)،
راهبرد اقتضایی (قوت – تهدید) و راهبرد تدافعی (ضعف
– تهدید) قابل تدوین هستند .سپس از بین روش های
مختلف امتیاز دهی و اولویتبندی راهبردها مانند ANP
و سایر روشها ،با توجه اهمیت مسئله و تعدد ذینفعان در
امر برنامه ریزی مسکن ،روش مصاحبه با خبرگان و آزمون
فریدمن برای این امر انتخاب شد .بدین منظور تعداد 15
پرسشنامه در اختیار متخصصین شهری (کارشناسان حوزه
برنامهریزی شهری) ،برای امتیازدهی به راهبردها تکمیل و با
استفاده از آزمون فریدمن در نرمافزار  ،SPSSوزن دهی
و اولویتبندی شدند.

جدول .2حجم نمونه در هر منطقه براساس روش کوکران
مناطق

منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

منطقه6

جمع

جمعیت

128595

182230

51300

9039

11259

26977

398141

تعداد خانوار ساکن

31140

41364

12457

2259

2814

6343

96377

حجم نمونه

123

164

50

9

11

25
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 .4معرفی نمونه مطالعاتی

 -1-5ارزیابی شاخصهای عدالت فضایی در
مناطق ششگانه اسالمشهر (آزمون تی)

برای ارزیابی وضعیت شاخصهای عدالت فضایی در قلمرو
مسکن و با استفاده ازنظر ساکنان ،در این بخش از پژوهش
از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .براساس
جدول  3و طیف لیکرت طراحیشده برای پرسشنامه
( :1پایینترین و  :5باالترین) ،در بین شاخصهای معیار
کیفیت کالبدی-عملکردی مسکن ،رضایت از کیفیت ابنیه

  شماره  .36پاییز 1400

در قالب چارچوب نظری پژوهش و شاخص های تدوین
شده ،موضوع مسکن در شهر اسالمشهر از دیدگاه عدالت
فضایی در اینجا مورد ارزیابی قرار گرفته و مناطق شش
گانه شهر از نظر برخورداری عادالنه از مسکن و خدمات
مسکونی رتبه بندی میشوند .سپس با استفاده از نتایج به
دست آمده ،راهبردهای ارتقای عدالت فضایی مسکن در
شهر اسالمشهر ارائه می گردند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮاستکهجمعیتآن طبق سرشماری سال ،1390حدود
 389هزار نفر میباشد .محدوده شهر اسالمشهر در حال حاضر
م شده که مالك عمل خدماترسانی
به شش منطقه تقسی 
شهرداري به محدوده شهر است .از بین مناطق شهر
اسالمشهر مناطق ( 4شاتره) و ( 5احمدآباد مستوفی) بهصورت
منفصل و در حاشیه مسیرهای اطراف شهر توسعهیافته و
از دیگر مناطق جدا میباشد .دلیل انتخاب شهر اسالمشهر به
عنوان نمونه مطالعاتی ،تغییراتی است که در طول نیم قرن
اخیر در این شهر و شهرهای مشابه ،که به گونه ای تحت
تاثیر یک شهر بزرگ قرار گرفته اند ،رخ داده است .شهر
اسالمشهر در دهههای گذشته شاهد رشد قابلمالحظهای در
جمعیت خود بوده است .این مسئله تأثیر خود را در گونههای
مختلف مسکن شهر گذاشته ،به گونه ای که فرصت الزم برای
برنامهریزی و توسعه مناسب به وجود نیامده است .از جمله تبعات
این روند ،پیدایش و یا تشدید نابرابریها در وضعیت مناطق
شهر از نظر دسترسی به خدمات موردنیاز حوزه مسکن از
منظر عدالت فضایی عرصه مسکن بوده که هدف اصلی پژوهش
حاضر در ارزیابی آن است.

 .5ارزیابی شاخصهای عدالت فضایی در مسکن
اسالمشهر و نتایج پژوهش
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( )3 .48و سازه ( )3 .16از منطقه 1و رضایت از قدمت
ابنیه ( )3 .24از منطقه 3دارای وضعیت مطلوبتری نسبت
به سایر مناطق میباشد .همچنین ،در این معیار از منطقه
 ،4رضایت از سازه ابنیه با میانگین  1 .66وضعیت بسیار
نامطلوبی دارد .بهطورکلی ،وضعیت شاخصهای معیار فوق
در منطقه  1دارای وضعیت مطلوبتر و منطقه  4دارای
وضعیت نامطلوبتری است .در ارتباط با شاخصهای معیار
دسترسی به زیرساختهای شهری مناسب نیز ،کیفیت
معابر و مسیرهای پیاده ( )5 .54و دسترسی به معابر اصلی
( )3 .45از منطقه  ،5همچنین دسترسی به ایستگاههای
حملونقل عمومی ( )3 .74و وضعیت محل پارک (.45
 )3از منطقه  6از وضعیت نسبی مطلوبی نسبت به سایر
مناطق برخوردارند .وضعیت کلی شاخصهای معیار فوق
در منطقه  5نسبت به سایر مناطق در وضعیت مطلوبتر
و در منطقه  2دارای وضعیت نامطلوبتر است .در میان
شاخصهای معیار امنیت اجتماعی ،وضعیت جرم خیزی
( )2 .8و امنیت گروه های خاص ( )2 .95از منطقه ،1
سطح امنیت در شب ( )2 .84از منطقه 3و امنیت فضاهای
عمومی ( )2 .58از منطقه  6به نسبت ،وضعیت مناسبی را
دارا میباشد .اما بهطورکلی وضعیت این معیار در تمامی
مناطق پایینتر از سطح متوسط بوده و وضعیت نامطلوبی
دارد .در رابطه با شاخصهای معیار تعامالت اجتماعی،
میتوان گفت که صمیمیت ساکنین ( )3 .18از منطقه
 ،5تعامل ساکنین ( )3 .28و حضور در فضاهای عمومی
( )2 .72از منطقه  ،2بهترین وضعیت را در بین سایر
مناطق دارند .در میان شاخصهای معیار احساس تعلق

به سکونت ،رضایت از سکونت ( )3 .32و تمایل به ادامه
سکونت ( )3 .25از منطقه 1و حس افتخار به محل (.54
 )2از منطقه ،5دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر مناطق
میباشند .در بین شاخصهای معیار دسترسی به خدمات و
تسهیالت عمومی ،دسترسی به پارک ( )4 .02از منطقه ،6
دسترسی به آموزشی ( ،)3 .63دسترسی به درمانی (.52
 ،)3دسترسی به ورزشی ( ،)3 .54دسترسی به تجاری
( ،)3 .59دسترسی به فرهنگی ( )3 .35و دسترسی به
اداری ( )3 .74همگی از منطقه 1مطلوبترین وضعیت
را در بین مناطق ششگانه اسالمشهر به خود اختصاص
دادهاند .در رابطه با شاخصهای معیار سالمت عمومی،
عدم وجود آلودگی صوتی ( )3 .84و کیفیت آبوهوا (.08
 )3از منطقه  ،3میزان فضای باز همگانی ( ،)3 .9وضعیت
جمعآوری زباله و بهداشت محیط ( )3 .26و وضعیت
جمعآوری آبهای سطحی ( )3 .4هر سه از منطقه ،6
وضعیت بهتری دارد .نهایتاً ،در میان شاخصهای معیار
کارایی اقتصادی ،وضعیت اشتغال با میانگین  2 .94و
هزینه اجارهبها یا تملک با میانگین  2 .69از منطقه 1
دارای مطلوبترین وضعیت نسبت به سایر مناطق دارند.
بهطورکلی ،در ارتباط با وضعیت شاخصهای عدالت
فضایی در قلمرو مسکن مناطق ششگانه اسالمشهر ،نتایج
ارزیابی نشان می دهد که میانگین اغلب شاخصها از
میانگین نظری در نظر گرفتهشده (براساس طیف لیکرت،
میانگین نظری  )2.5کمتر بوده که بیانگر ضعف کلی در
وضعیت شاخصهای عدالت مسکن در مناطق است.

جدول :3ارزیابی شاخصهای عدالت فضایی در مناطق ششگانه اسالمشهر به تفکیک مناطق آن براساس آزمون تی تست
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

معیار

شاخص

کیفیت کالبدی-عملکردی
مسکن

منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

منطقه6

رضایتمندی از کیفیت ابنیه

3 .48

2 .75

3 .08

2 .77

2 .54

3 .26

رضایتمندی از قدمت ابنیه

3 .11

2 .65

3 .24

2 .33

3 .18

3 .1

رضایتمندی از سازه ابنیه

3 .16

2 .31

2 .8

1 .66

1 .45

3 .08

2 .84

2 .57

1 .8

2

5 .54

2 .28

3 .06

2 .18

2 .2

3 .44

3 .45

3 .2

دسترسی به ایستگاههای
حملونقل عمومی

3 .15

1 .96

3

2 .11

1 .90

3 .74

وضعیت محل پارک

2 .52

2 .01

2 .96

3

3 .36

3 .45

وضعیت جرم خیزی

2 .80

2 .51

2 .56

2

2 .54

2 .72

سطح امنیت در شب

2 .52

2 .41

2 .84

1 .55

2 .27

2 .2

امنیت گروههای خاص

2 .95

1 .45

2 .44

1 .88

2 .18

2 .1

امنیت فضاهای عمومی

2 .45

1 .55

2 .4

2 .44

2 .54

2 .58

دسترسی به زیرساختهای کیفیت معابر و مسیرهای پیاده
شهری مناسب
دسترسی به معابر اصلی

امنیت اجتماعی

میانگین

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :
معیار

شاخص

تعامالت اجتماعی

احساس تعلق به محل
سکونت

دسترسی به خدمات و
تسهیالت عمومی

سالمت عمومی

کارایی اقتصادی
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میانگین
منطقه1

منطقه2

منطقه3

منطقه4

منطقه5

منطقه6

صمیمیت ساکنین

3 .17

3 .03

3 .04

2 .77

3 .18

2 .12

تعامل ساکنین

3 .13

3 .28

3 .08

3

3 .09

2 .02

حضور در فضاهای عمومی

2 .33

2 .72

2 .2

1 .89

2 .54

2 .6

رضایت از سکونت

3 .32

3 .02

2 .72

2 .45

3 .18

2 .76

تمایل به ادامه سکونت

3 .25

2 .92

2 .68

2 .53

2 .81

2 .86

حس افتخار به محل

2 .50

3 .22

2 .16

1 .86

2 .54

2 .8

دسترسی به پارک

3 .04

3 .01

2 .12

1 .12

1 .72

4 .02

دسترسی به آموزشی

3 .63

2 .5

2 .32

2 .87

1 .81

3 .12

دسترسی به درمانی

3 .52

2 .79

3 .3

2 .44

2 .63

3 .47

دسترسی به ورزشی

3 .54

2 .39

2 .04

3 .41

3 .27

2 .42

دسترسی به تجاری

3 .59

2 .68

2 .96

3 .01

2 .81

2 .74

دسترسی به فرهنگی

3 .35

2 .23

2 .48

3 .32

2 .72

3 .02

دسترسی به اداری

3 .74

2 .18

2 .16

1 .77

2 .09

2 .34

عدم وجود آلودگی صوتی

3 .09

2 .71

3 .84

2 .44

3 .72

3 .7

میزان فضای باز همگانی

2 .47

1 .62

2 .32

1 .55

2 .54

3 .9

کیفیت آبوهوا

2 .60

1 .43

3 .08

1 .60

2 .72

2 .74

وضعیت جمعآوری زباله و
بهداشت محیط

2 .98

1 .92

3 .16

3 .05

2 .44

3 .26

وضعیت جمعآوری آبهای
سطحی

2 .52

1 .90

2 .68

2 .85

3

3 .4

وضعیت اشتغال

2 .94

2 .56

2.80

1 .41

2 .85

2 .65

هزینهی اجاره بها یا تملک

2 .69

2 .59

2 .64

2 .18

3 .09

2 .62

 -2-5رتبهبندی مناطق شهر اسالمشهر ازلحاظ
برخورداری عادالنه از مسکن مناسب

رتبه

مناطق

+Di

Di

-

(شاخص شباهت)
Cli

سطح کیفیت

1

منطقه 1

0 .07

0 .67

0 .910

مطلوب

2

منطقه 6

0 .35

0 .39

0 .526

نسبتا مطلوب

3

منطقه 5

0 .52

0 .30

0 .364

4

منطقه 3

0 .50

0 .25

0 .334

متوسط
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جدول  .4رتبهبندی نهایی شاخصهای عدالت فضایی در قلمرو مسکن مناطق ششگانه شهر اسالمشهر با مدل تاپسیس

معماری و شهرسازی آرمانشهر

بهمنظور رتبهبندی مناطق شهر اسالمشهر در بهرهمندی
عادالنه از مسکن مناسب از مدل تاپسیس استفاده شده
است .این روش یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره
و رتبه بندی می باشد که میزان نزدیکی گزینهها به ایده آل
ترین حالت ممکن را به خوبی نشان میدهد .در این پژوهش
نیز با توجه به ماهیت مقاله استفاده از این روش انتخاب شده

است .بر این اساس ،پس از جمعآوری دادهها و واردکردن
آنها در مدل تحلیلی تاپسیس ،فاصله اقلیدسی هر یک از
مناطق از جوابهای ایدهآل مثبت و منفی ( )-D+,Dو نیز
میزان نزدیکی نسبی هر منطقه نسبت به راهحل ایده آل
( )Cliبهدستآمده و درنهایت ،با توجه به امتیاز تاپسیس
مناطق به رتبهبندی مناطق شهر اسالمشهر به لحاظ
برخورداری عادالنه مسکن مطابق جدول  ،4پرداختهشده
است.
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رتبه

مناطق

+Di

Di

-

(شاخص شباهت)
Cli

سطح کیفیت

5

منطقه 2

0 .54

0 .19

0 .256

نسبتا نامطلوب

6

منطقه 4

0 .66

0 .08

0 .105

نامطلوب
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                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به نتایج مدل تاپسیس ،منطقه  1با امتیاز .910
0مطلوبترین و برخوردارترین منطقه به لحاظ برخورداری
از عدالت مسکن می باشد .در این منطقه ،حدود  95درصد
بناها دارای اسکلت فلزی ،بتنی و آجر و آهن بوده و 25
درصد سطح اراضی مسکونی مساحتی بیش از 380
مترمربع دارند .منطقه  1دارای کیفیت معابر و مسیرهای
پیاده مناسبی است و ازنظر دسترسی به کاربریهای
شهری ،مراکز اداری و درمانی در وضعیت مطلوبتری قرار
دارد .این منطقه از نظر قیمت زمین نیز نسبت به سایر
مناطق اسالمشهر دارای امالک باارزش باالتر میباشد.
مناطق  1و  2به دلیل قدمت بیشتر نسبت به مناطق دیگر،
بهخصوص در بافتهای قدیمی و فرسوده خود ،احساس
صمیمیت بیشتری را تجربه کرده و احساس همسایگی
باالتری را دارند .منطقه  1به دلیل وجود کاربریهای
تفریحی و فضاهای سبز ،دارای رضایتمندی بهتری از
فضاهای فراغتی است .دسترسی به مراکز آموزشی در
مناطق  2 ،1و  3بهخوبی تأمینشده و رضایت نسبی از
این شاخص وجود دارد .اما شاخص آموزش در منطقه 4
با وجود استقرار مراکز دبستان و راهنمایی در منطقه ،به
دلیل مکان¬یابی نامناسب (استقرار در بخش جنوبی) در
دسترس مناسب همه ساکنین نبوده و از مقطع دبیرستان
بیبهره است .همچنین ،منطقه  1ازنظر دسترسی به
کاربریهای ورزشی رتبه اول را دارد .مناطق  1و  2به
دلیل تمرکز فعالیتهای تجاری-اداری و میزان باالی
جمعیت ،دارای تعداد بیشتری از مراکز فرهنگی میباشد.
اکثریت مراکز اداری شهر اسالمشهر در اطراف جاده ساوه
و در دو منطقه  1و  2قرار دارد و میزان دسترسی سایر
مناطق به این ادارات باید از طریق این دو منطقه صورت
گیرد .در منطقه ،4دسترسی به کاربریهای اداری بسیار
محدود بوده و باید به مناطق مرکزی ( 1و  )2مراجعه
نمایند .به همین دلیل است که شاخص های دسترسی به
خدمات عمومی و اداری در مناطق  1و  2نسبت به دیگر
مناطق در وضعیت مطلوبتری قرار دارد .همچنین ،به
دلیل نزدیکی منطقه  1به هسته های فعالیتی و خدماتی،
شاهد تمرکز امکانات تفریحی و به خصوص اداری و
تجاری در این دو منطقه بوده و به تبع آن میزان خدمات
شهری نیز در آنها بیشتر است .از سوی دیگر ،منطقه
 2به دلیل وسعت بیشتر و قدمت باالتر (در قسمتهای
مرکزی) از نظر کیفیت مسکونی دارای وضعیتی متفاوت
در نواحی خود می باشد که این موضوع در بخشهای
با بافت جدیدتر با بافت قدیمی قابل مشاهده است .در
مرتبه بعدی ،منطقه  6با امتیاز 0. 526در وضعیت نسبتا

مطلوب قرار دارد .این منطقه به دلیل فاصله خود از مرکز
شهر در برخی از شاخص ها مانند دسترسی به خدمات
عمومی و ادارات و مراکز تجاری ،با کمبودهایی مواجه
است .مناطق  5و  3شهر اسالمشهر به ترتیب با امتیاز
 0.364و  ،0.334در وضعیت متوسطی در برخورداری
از عدالت فضایی در بخش مسکن قرار دارند .منطقه 3
نسبت به دیگر مناطق شهر اسالمشهر دارای انسجام
بیشتری بوده و بخشی از آن دارای بافتی از پیش طراحی
شده است .در این منطقه ،واحدهای مسکونی به صورت
بلوکهای طویل ساخته شده اند که دلیل مساحت باالی
مسکونی در آن می باشد .همچنین ،به دلیل بافت طراحی
شده ،وضعیت معابر آن نسبتا مطلوب بوده و دارای عرض
بیشتری هستند .منطقه  2با امتیاز  ،0.256دارای وضعیت
نسبتا نامطلوب و درنهایت منطقه  4با امتیاز ،0.105
نامطلوبترین وضعیت را به لحاظ برخورداری از عدالت
در بخش مسکن را دارد .یکی از دالیل عمده پایین بودن
شاخصها در منطقه  4فاصله آن از دیگر مناطق و مشکل
مالکیت در این منطقه میباشد .در این منطقه به دلیل
مجاورت با مناطق صنعتی چهاردانگه ،تعداد کارگاههای
صنعتی و فعالیتهای مرتبط باال بوده و خدمات شهری
در نازلترین سطح خود قرار دارد .از نظر کیفیت کالبدی،
منطقه  4در وضعیت نامطلوبی قرار داشته و  85درصد
ساختمانها در وضعیت مرمتی یا تخریبی قرار دارند.
شبکه ارتباطی در منطقه  4معابر فاقد سلسلهمراتب بوده
و پیادهروها در وضعیت نامناسبی قرار دارند .همچنین،
در مناطق  4و ،6پارک و فضای سبز الزم برای ساکنین
ایجاد نشده است .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل از مدل
تاپسیس ،منطقه  4دارای بدترین شرایط در بین مناطق
ششگانه شهر اسالمشهر میباشد.

 -4 -5تحلیل یکپارچه سوات ( )SWOTو ارائه
راهبردهای پیشنهادی

بهمنظور تعیین جهتگیری راهبردی متناسب با مناطق
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید پیش روی شهر
اسالمشهر در مسیر بهبود عدالت مسکن ،شناسایی شدند.
این فرایند براساس معیارها و شاخصهای تدوینشده،
شناخت حاصلشده از ارتباطات بین آنها و نیز
برداشتهای میدانی و گزارشهای فرادست صورت گرفته
است .بر مبنای نتایج به دست آمده ،چهار دسته از راهبرد
تهاجمی ،انطباقی ،اقتضایی و تدافعی ،مطابق جدول ،5
ارائهشده است .در ادامه با استفاده از نتایج پرسشنامه
ها ،راهبردهای ارتقای عدالت فضایی در قلمرو مسکن،

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :

براساس جمعبندی نظرات  15کارشناس و متخصص در
نرمافزار  SPSSو با استفاده از آزمون فریدمن مطابق
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جدول  ،6اولویتبندی شده است.

جدول  .5تحلیل یکپارچه سوات ( ،)SWOTراهبردهای منتج از تحلیل
معیار

عوامل درونی (قوت Sو ضعف)W

کیفیت کالبدی و  :W1مصالح ناپایدار و قدمت باالی
عملکردی مسکن ابنیه

دسترسی به
زیرساختهای
شهری مناسب

امنیت اجتماعی

تعامالت اجتماعی

احساس تعلق به
محل سکونت

 :W2وجود قطعات با شکل هندسی
نامنظم

 :T2دشواری توسعه در قطعات نامنظم

انتظام توده و فضا و استفاده از اراضی
همجوار ()W2T2

 :W3بناهای با ارتفاع کم

 :O1افزایش بارگذاری در قطعات کم
ارتفاع

افزایش استفاده از زمین در قطعات کم
ارتفاع ()W3O1

 :W4وجود کاربریهای ناسازگار
در بافت

 :T3ترکیب کاربری کارگاهی و
مسکونی

کاهش ناسازگاری فعالیتی()W4T3

 :S1افزایش دسترسی به حملونقل
عمومی

 :O2دسترسی مطلوب به خیابانهای
اصلی

توسعه حملونقل محور در ایستگاههای
اتوبوس ()S1O2

 :W5عدم تعریف مناسب پیادهروها

 :T4تداخل حرکتی پیاده و سواره

ترویج پیاده مداری ()W5T4

 :W6نفوذپذیری پایین اکثر معابر
مناطق

 :O3وجود فضاهای رهاشده

ارتقای نفوذپذیری بافت ()S6O3

 :W7فرسودگی زیرساختهای
مناطق

 :O4وجود امکانات زیرساختی برای
توسعه

ارتقای کیفیت تأسیسات و تجهیزات
موردنیاز ()W7O4

 :W8فقدان کاربریهای با عملکرد
شبانه

 :T5کاهش حضور شبانه در فضای
عمومی

افزایش حضور پذیری با ساماندهی
کاربریها ()W8T5

 :W9ناکافی بودن مبلمان روشنایی
مناسب

 :O5امکان نورپردازی ساختمانهای
مهم

تقویت نورپردازی در مناطق ()W9O5

 :S2میل به مشارکت در محالت

 :O6امکان استفاده از مشارکت های
مردمی

تقویت مشارکت مردمی ()S2O6

 :S3وجود فضای باز همگانی نظیر
پارکها

 :T6تعامالت پایین و عدم اعتماد
پذیری

استفاده از فضاهای باز در جهت افزایش
تعامالت ()S3T6

 :S4وجود راستههای اصلی فعالیتی

 :T7نبود پویایی ،سرزندگی و حس
مکان

ایجاد اختالط کاربریها و محیطی
سرزنده ()S4T7

 :W10پایین بودن تمایل به ادامه
سکونت

 :T8نارضاتی و خروج ساکنین از
محالت

افزایش وابستگی به محالت ،نواحی و
مناطق ()W10T8

 :S5وجود عناصر و نشانههای
شاخص در مقیاس شهر و منطقه

 :O7فرصت استفاده از عناصر شاخص
کالبدی و بصری بهمنظور هویت بخشی

تقويت عناصر كانوني و مراكز فعاليتي و
گرهگاههای اصلي حفظ ساختار سنتی
و هویتی ()S5O7

 :O8وجود ظرفیت قابل بازیافت در
مناطق

تأمین خدمات پشتیبان سکونت در
مناطق ()W11O8

 :W11نارضایتی ساکنین از کمبود
خدمات

  شماره  .36پاییز 1400

 :T1آسیبپذیری در مقابل زلزله

ارتقای کیفیت و دوام ابنیه ()W1T1

معماری و شهرسازی آرمانشهر

دسترسی به
خدمات

عوامل بیرونی (فرصت Oو تهدید)T

راهبردها

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :
معیار

عوامل درونی (قوت Sو ضعف)W
 :W12کیفیت نامطلوب فضاهای
سبز و باز

سالمت عمومی

کارایی اقتصادی

عوامل بیرونی (فرصت Oو تهدید)T
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راهبردها

 :O9بهرهگیری بهتر از گونههای گیاهی افزایش کیفیتهای محیطی در
برای افزایش مطلوبیت فضاهای محالت فضاهای عمومی و باز ()W12O19
ارتقای سطح آرامش و آسایش
()W13T9

 :W13وجود فعالیتهای پرسروصدا
و ناسازگار

 :T9مخاطرات عبور وسایط نقلیه
سنگین

 :W14مشکل فاضالب و آبهای
سطحی

ارتقای سیستم فاضالب و آبهای
 :O10وجود شیب جهت هدایت فاضالب
سطحی ()W14O10

 :W15جمعآوری نامناسب زبالهها
و پسماند

 :T10خطر تجمع زباله در اراضی
مستعد

کاهش آلودگی ناشی از جمعآوری
زبالهها ()W15T10

 :W16عدم استفاده از انرژیهای
پاک

 :T11پتانسیل ایجاد کاربریهای پاک

استفاده از انرژیهای طبیعی و تجدید
پذیر ()W16T11

 :W17کاهش نرخ اشتغال و باال
بودن هزینههای تملک و اجارهبها

 :O11افزایش سرمایهگذاری به دلیل
دسترسی مناسب معابر و شهر تهران

تأمین زندگی قابل استطاعت
()W17O11

جدول  .6اولویت بندی راهبردهای تحلیل یکپارچه ()SWOT

رتبه

راهبرد

وزن

رتبه راهبرد

1

W11O8

0 .076

12

0 .073

13

S3T6

3

W8T5

0 .070

14

W9O5

0 .068

15

W10T8

5

W17O11

0 .066

16

S5O7

0 .063

17

W1T1

7

S6O3

0 .062

18

W13T9

0 .059

19

W15T10

9

W4T3

0 .055

20

W2T2

0 .052

21

W3O1

0 .048

22

0 .010 W14O10
W16T11

2

S4T7

4

S2O6

6

W7O4

8

S1O2

10

W5T4

11

W12O19

0 .044
0 .041
0 .038
0 .035
0 .033
0 .031
0 .028
0 .026

Test Statisticsa
15

N

121 .921

Chi-Square

14

df

000.

.Asymp. Sig

a. Friedman Test

0 .022
0 .007
ازاینرو ،در شکل  3مهمترین راهبردهای پیشنهادی به
صورت سیاستهای قابل اجرا برای منطقه چهار شهر
اسالمشهر که یکی از مناطق دارای شرایط نامساعد از
منظر عدالت فضایی می باشد به صورت زیر ارائه می گردد:

  شماره  .36پاییز 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به اينكه راهبردهای پیشنهادی بهصورت عام
(براي كل شهر) ارائهشده است ،الزم گردید تا بعد مكاني و
محل اجراي برخی از آنها نیز به عنوان پیشنهاد در یکی
از مناطق مد نظر قرار گیرد .این امر ،با توجه به الگوي
توسعه عدالت فضایی مسکن شهر میتواند از ضرورتهای
این فرایندباشد.

وزن

آزمون فریدمن

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :
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شکل :3موقعیت مکانی مهمترین راهبردهای پیشنهادی شهر اسالمشهر (منطقه )4

 .6نتیجه گیری

  شماره  .36پاییز 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عدالت فضایی در مسکن
شهری سعی بر آن داشت تا با بهره گیری از پیشینه
و مبانی نظری موضوع ،طیف گسترده تر و وسیع تری
از شاخص های عدالت مسکن در اختیار قرار دهد و با
تجزیه و تحلیل آنها براساس آزمون های آماری ،به ارزیابی
وضعیت شهر اسالمشهر براساس شاخص های عدالت
مسکن بپردازد .براساس نتایج حاصله ،در پاسخ به پرسش
اول (عوامل مؤثر بر ارزیابی عدالت فضایی در قلمروی
مسکن) ،از روش مطالعه کتابخانهای استفاده گردید،
از اینرو با بررسی ادبیات نظری و مطالعات پیشین در
زمینه عدالت فضایی و مسکن 31 ،شاخص در هشت معیار
کیفیت کالبدی /عملکردی مسکن ،دسترسی به زیرساخت
های شهری ،امنیت اجتماعی ،تعامالت اجتماعی ،احساس
تعلق ،دسترسی به خدمات ،سالمت عمومی و کارایی
اقتصادی استخراج و مالک ارزیابی قرارگرفت .در رابطه با
پرسش دوم (وضعیت شاخصهای عدالت مسکن در مناطق
شهری اسالمشهر) ،شاخصهای عدالت مسکن در مناطق
شهر اسالمشهر با پرسشنامه مردمی و از طریق آزمون
تی تست در نرمافزار  ،SPSSمورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که اکثر شاخصها در وضعیت پایینتر
از سطح متوسط (کمتر از میانه نظری  )3قرار دارند .در
بین شاخصهای معیار کیفیت کالبدی-عملکردی مسکن،
شاخصهای امنیت اجتماعی ،دسترسی به خدمات و

تسهیالت عمومی ،کارایی اقتصادی و احساس تعلق به
سکونت ،منطقه  1دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به
دیگر مناطق است .همچنین از نظر شاخص های معیار
اجتماعی ،منطقه  2شرایط مساعدتری را نسبت به دیگر
مناطق داراست .بطور کلی منطقه  1از منظر عدالت مسکن
دارای وضعیت بهتری بوده و منطقه  4در اکثر شاخصها
دارای وضعیت نامطلوبی میباشد .در رابطه با پرسش سوم
(رتبهبندی مناطق ششگانه شهر اسالمشهر براساس
عدالت مسکن) ،نتایج روش تاپسیس نشان می دهد،
منطقه  1با امتیاز  0.910مطلوب ترین و برخوردارترین
منطقه به لحاظ برخورداری از عدالت مسکن می باشد .در
این منطقه معابر و مسیرهای پیاده کیفیت مناسبی داشته
و از نظر دسترسی به کاربریهای شهری ،مراکز اداری
و درمانی در وضعیت مطلوبتری قرار دارد .همچنین به
دلیل وجود کاربری های تفریحی و فضاهای سبز دارای
رضایتمندی بهتری از فضاهای فراغتی است .نامطلوبترین
وضعیت به لحاظ برخورداری از عدالت در مسکن مربوط
به منطقه  4با امتیاز  0.105میباشد .از جمله مهمترین
دالیل آن میتوان به قدمت باالی ابنیه ،سهم باالی اراضی
مخروبه و ناسازگار ،شبکه معابر و پیادهروهای نامناسب،
فقدان دسترسی به حمل و نقل عمومی ،امنیت پایین،
کمبود فضای سبز و همگانی و غیره اشاره نمود .در رابطه
با پرسش چهارم (ارائه راهبردهای ارتقای عدالت مسکن)
و پس از تحلیل یکپارچه سوات و استخراج راهبردها ،از
طریق آزمون فریدمن رتبهبندی شدند .براساس نتایج
به دست آمده ،مهمترین راهبردهای ارتقای عدالت
در بخش مسکن به ترتیب عبارتند از :راهبرد انطباقی

عدالت فضایی در مسکن شهری
شماره صفحه مقاله240-255 :

تأمین خدمات سکونت در مقیاسهای عملکردی مختلف
( ،)W11O8راهبرد اقتضایی ایجاد اختالطی از کاربریها
در مناطق بهمنظور محیطی سرزنده ( ،)S4T7راهبرد
تدافعی ساماندهی نظام کاربریها بهویژه در شب برای
افزایش حضور پذیری ( )W8T5و راهبرد تهاجمی تقویت
مشارکت مردمی ( .)S2O6ازآنجایکه امروزه بسیاری از
شهرهای کشور ،نظیر اسالمشهر با پدیده بد مسکنی و
بیمسکنی روبهرو هستند ،بروز نابرابری و شکاف فضایی
بین محله ها و مناطق شهری تبدیل به چالش و معضل
جدی شده است .این نابرابری ها میتواند زمینهساز
کمرنگ شدن هویت فردی شهروندان ،کاهش تعامالت
اجتماعی بین اقشار مختلف ،کاهش منزلت اجتماعی،
عدم تقسیم متعادل خدمات و کند شدن آهنگ رشد
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اقتصادی در شهرها شود .مقایسه نتایج پژوهش حاضر با
یافتههای پژوهشهای پیشین ،ضرورت توجه به عدالت
در حوزه مسکن را بیشتر نشان می دهد .دالیل عمده
فقدان عدالت فضایی در شهرها را می توان در توجه غالب
به موضوعات کمی ،کمرنگ شدن مفاهیم کیفی و عدم
پرداختن به نیازهای جدید شهروندان جستجو کرد .بدین
ترتیب ،پرداختن به جنبه های مختلف عدالت فضایی
مسکن می تواند به دستاوردهای مهم در عرصه شهرسازی
و در راستای ارتقای کیفیت محیط های مسکونی ،ارتقای
کیفیت زندگی و درنهایت ارتقای سطح رضایتمندی
شهروندان در برنامههای مسکن و توسعه شهری منجر
شود.
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