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 -1استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه صفهان
 -2دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکيده
آگاهی از وضعیت مسكن در فرایند برنامهریزیهای منطقهای ،استفاده از شاخصهای مسكن است .این شاخصها
که نشاندهنده وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است راهنمایی مؤثر برای بهبود برنامهریززی مسزكن
آینده است .هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل و بررسی وضعیت مسكن استان اصفهان با اسزتفاده از شزاخصهزای
کمی و کیفی مسكن و نیز تعیین عوامل مؤثر در بهبود شاخصهای مزبور و رتبهبندی و سطحبندی نواحی استان بزر
اساس مدلهای کمی برنامهریزی منطقهای میباشد .نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه تحلیلی و توصزیفی اسزت.
آمار و اطالعات موردنیاز تحقیق از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  1313گردآوری شده است .سزس
با استفاده از  26متغیر ،نسبت به ایجاد  22شاخص انتخابی اقدام گردید .تعداد  22شاخص انتخزابی بزا روش تحلیزل
عاملی به  4عامل تقلیل یافت که این عوامل جمعاً  19/62درصد از واریان

را در برمزیگیرنزد .درنهایزت بزهمنظزور

رتبهبندی و سطحبندی شهرستانهای استان از تكنیک ویكور استفادهشده است .نتایج نشاندهنده این است که در بین
 4عامل ،عامل زیربنایی با مقدار ویژهی  ،16/91بهتنهایی  96/32درصد از واریان

را در برمیگیرد و بیشزترین تزيثیر

را در بین چهار عامل مؤثر دارد؛ و بهمنظور سطحبندی نواحی از روش  VIKORاستفاده و شهرستانهای استان بزه 5
گروه طبقهبندیشدهاند که بر اساس آن شهرستان اصفهان با ضریب صفر رتبه اول و شهرستان فریدونشهر بزا ضزریب
 1در رتبه آخر قرار دارد .به عبارتی  19/4درصد شهرستانهای اسزتان در سزطح بسزیار برخزوردار 19/4 ،درصزد در
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سطح برخوردار 8/61 ،در سطح نسبتاً برخوردار و  33/43درصزد در سزطح محزروم و  26/38درصزد سزطح بسزیار
محروم را به خود اختصاص دادهاند.
واژههای كليدی :مسكن ،تحلیل عاملی ،روش ویكور ،استان اصفهان.
مقدمه
با توجه به اهمیت مسكن و اثرگذاری آن در زندگی بشر ،امروزه تيمین مسزكن مناسزب بزهویزژه در کشزورهای
درحال توسعه ،تبدیل به یک معضل و مشكل شده است .مسكن از مهمترین نیازهای اساسی انسان است .این نیزاز از
ابتدای تاریخ سكونت تا حال حاضر نقش مهمی در شرایط زیستی انسانها ایفا نموده و هرروز بر اهمیت آن فزونزی
می یابد .بسیاری از اندیشمندان مطالعات شهری نیز بر این اعتقادند که مهمترین عامل تيثیرگذار در میزان رضایتمندی
فرد از سكونت در یک منطقه و نوع زندگی خویش ،مسكن و شزرایط محیطزی آن منطقزه اسزت (کزیم و همكزاران،
 .)25 :2333در بین عناصر تشكیلدهنده بافت سكونتگاههای شهری و روستایی ،مسكن یكی از عمزدهتزرین عناصزر
تشكیلدهنده آن میباشد که سازمان فضایی و نحوه استقرار و ساخت آن بیانگر کیفیت استفاده از محیط و چگزونگی
تيثیر اقتصاد ،سنت ها و هنجارهای حاکم بر جامعه میباشد (سرتیسی پور .)125:1381 ،در کشورهای درحالتوسعه به
دلیل رشد سریع جمعیت ،فقدان منابع مال ،مشكالت مربوط به زمین ،کمبود نیروی انسانی مزاهر و مهزمتزر از همزه
نبودن سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب در رابطه با زمین و مسكن ،این مسئله به صورتی حاد و بحرانزی درآمزده
است (پورمحمدی .)368:1393،رابطه گسترده بخش مسكن با سایر بخش های عمده اقتصادی و نیز موقعیزت نسزبی
آن با توجه به تغییرات در بازار عرضه و تقاضای مسكن در کشور نیز یک واقعیت غیرقابلانكار است .بخش مسزكن
از تغییر و تحوالت سایر بخشها تيثیر میپذیرد و خود نیز بر آنها اثر قطعی می گذارد .در بیشتر کشورها ،ساختمان،
بیش از نیمی از تشكیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل میشود که در آن ،سهم مسزكن بزهتنهزایی  23تزا 53
درصد است .مطابق آمارهای مربوط به شاخص توسعه جهانی ( 1)WDIسهم مسكن از تولید ناخالص داخلی از  2تا
 13درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است (شریفی و همكاران.)133:1398 ،
مسكن نسبت به سایر کاالها به دلیل ویژگیهایی همچون غیرقابل جزایگزین بزودن ،سزرمایهای بزودن ،بزادوام و
پرهزینه بودن و غیرمنقول بودن ،میتواند عامل عمده نزابرابری و درعزینحزال همبسزتگی اجتمزاعی بزه شزمار رود.
مالكیت مسكن نشان آشكار ارتقاء سطح زندگی است (عزیززی .)26:1384 ،ازایزن رو میززان دسزتیابی بزه وضزعیت
مطلوب مسكن چه در نواحی شهری و چه در نواحی روستایی بهعنوان یكزی از شزاخصهزای توسزعه اقتصزادی –
اجتماعی در کشورهای جهان محسوب می شود .تدوین یک برنامه جزامع در بخزش مسزكن بزهمنظزور دسزتیابی بزه
وضعیت مطلوب مستلزم شناسایی و تجزیهوتحلیل ابعاد گسترده این بخش اسزت .یكزی از راههزای مهزم آگزاهی از
وضعیت مسكن در فرآیند برنامهریزی ،استفاده از شاخصهای مسكن میباشد ایزن شزاخصهزا از یزکسزو بیزانگر
وضعیت کمی و کیفی مسكن در هزر مقطزع زمزانی بزوده و از سزوی دیگزر راهنمزایی مزؤثر جهزت بهبزود بخشزی
1

.World Development Indicator, (2004).
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برنامه ریزی مسكن برای آینده میباشد .پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی وضزعیت مسزكن شهرسزتانهزای اسزتان
اصفهان با استفاده از شاخصهای کمی و کیفی مسكن و نیز تعیزین عوامزل مزؤثر در بهبزود شزاخصهزای مزبزور و
سطحبندی نواحی استان بر اساس این شاخص ها پرداخته است .پژوهش حاضزر بزه دنبزال ایزن موضزوع اسزت کزه
وضعیت مسكن شهرستانهای استان ازنظر شاخصهای مسكن چگونه است؟ در این رابطه با استفاده از تكنیکهزای
آماری (تحلیل عاملی و مدل ویكور) به تجزیهوتحلیل شاخصها و نیز اولویتبندی نواحی استان پرداختهشده است.
در برنامهریزی ناحیهای الزم است نواحی ازنقطهنظر «برخورداری» طبقهبندیشده تا بزر اسزاس آن بزه تزوان در یزک
برنامهریزی جامع در جهت اولویتبندی و بهبود شاخصها اقدام نمود.
روش تحقيق
با توجه به مؤلفههای موردبررسی ،روش تحقیق و پژوهش در تحقیق حاضر مبتنی بر روش اسزنادی ،توصزیفی و
همبستگی است و اطالعات موردنیاز از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن  1313مربزوط بزه اسزتان اصزفهان
استخراج گردیده است .جدول  1شاخص های اولیه مورداستفاده در این تحقیق را نشان میدهد .بزا اسزتفاده از روش
تحلیل عاملی ،مهمترین عوامل مؤثر در وضعیت مسكن شهرستانها تعیین و سس

بزا اسزتفاده از روش ویكزور ،بزه

رتبه بندی و تعیین سطوح برخورداری شهرستانهای استان پرداختهشده اسزت .بزهمنظزور تسزهیل در انجزام مراحزل
تحلیل ،اطالعات در محیط  SPSSموردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است.
جدول  –1شاخصهای مورد مطالعه
رديف

شاخصها

رديف

شاخصها

1

بعد خانوار

12

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل آشسزخانه

2

تراکم خانوار در واحد مسكونی

11

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل حمام

1

تراکم نفر در واحد مسكونی

11

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل توالت

1

تراکم نفر در اتاق

11

1

تراکم اتاق در واحد مسكونی

11

1

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل برق

11

1

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل تلفن

11

متوسط زیربنای  133مترمربع

1

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل آبلولهکشی

11

متوسط زیربنای  131-233مترمربع

1

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل گاز لولهکشی

22

متوسط زیربنای  333-231مترمربع

21

متوسط زیربنای  331-533مترمربع

22

متوسط زیربنای  531مترمربع

12
11

سهم خانوارهای برخوردار از حداقل دستگاه حرارت
مرکزی
سهم خانوارهای برخوردار ازحداقل دستگاه حرارت
مرکزی و برودت مرکزی

درصد واحدهای مسكونی برحسب مصالح ساختمانی
بادوام
درصد واحدهای مسكونی برحسب مصالح ساختمانی
نیمه دوام
درصد واحدهای مسكونی برحسب مصالح غیر مقاوم
(معكوس)
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روش تحليل عاملي
روش تحلیل عاملی یكی از تكنیکهای پیشرفته آماری چند متغیری است که باهدف کاهش و سزاماندهی دادههزا
انجام میشود .استفاده از میزان همبستگی بین دادههای زیربنای اصلی این تحلیل اسزت کزه بزر اسزاس آن مزیتزوان
بسیاری از متغیرها را گروهبندی کرد (کاپلونوسكی .)5 :2335 ،دستهبندی متغیرها بهگونهای اسزت کزه درنهایزت بزر
اساس چند عامل طبقهبندی میشوند .بهعبارتدیگر متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بر اساس صفات مشترکشان بزه
دستههایی طبقهبندی میشوند که این دستهها عامل نامیده میشوند .پ ازآن ،رابطه بین عاملها محاسبه میشزود .در
تحلیلهای منطقه ای اگر هدف تحقیق ،ترکیب و تلخیص تعدادی از مكانها یا مناطق جغرافیایی و تعیین گزروههزای
همگن در سطح سرزمین باشد ،از تحلیل عاملی نوع Qاستفاده میگردد و اگر هدف ،خالصه کردن تعدادی شاخص
به عوامل معنادار باشد ،از تحلیل عاملی نوع  Rاستفاده میگردد (دالور.)224:1384 ،
روش ويکور
این روش بر روی رتبهبندی و انتخاب از میان مجموعهای از گزینهها متمرکز اسزت و راهحزل سازشزی را بزرای
یک مسئله با توجه به شاخصهای متضاد ارائه میدهد که میتواند تصمیمگیرنده را در دستیابی بزه راهحزل نهزایی
کمک کند .راهحل سازشی ،موجهترین و نزدیکترین راهحل به نقطه ایده آل است (راهحل سازشی بزه معنزی ایجزاد
امتیازهای متقابل است) .روش ویكور از یک تابع تجمعی در  Qاستفاده میکند که نزدیکترین نقطزه بزه ایزده آل را
نشان میدهد (اپریكاوج و تزنگ .)448 :2334 ،مراحل روش ،در یک مسئله تصمیمگیری چنزدمعیاره ،بزا  nمعیزار و
 mآلترناتیو به شرح ذیل است:
مرحله اول :تشكیل ماتری

تصمیم

مرحله دوم :نرمال کردن ماتری

مرحله سوم :وزندار کردن ماتری

تصمیمگیری :از طریق فرمول زیر میتوان نرمال کرد:

نرمال

مرحله چهارم :تعیین مقادیر باالترین و پایینترین ارزش ماتری

f i   min f ij
j

نرمال وزنی

; fi *  max f ij
j

مرحله پنجم :تعیین شاخص مطلوبیت ( )Sو شاخص نارضایتی ()R

fi *  fij 
* S j   wi 
;
* R j  max  wi 

i
fi  fi 
fi  fi  
i 1

مرحله ششم :محاسبه مقدار  Qو رتبهبندی نهایی گزینهها :از طریق فرمول ذیل محاسبه میگردد:
fi *  fij

n
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R j  R
R*  R 

 (1  v) 

Sj  S
S*  S 

Qj  v 

در نهایت نزولیترین مقدار  Qبهعنوان بهترین گزینه انتخاب میشود .بهترین گزینه (با کمترین  (Qiتحت شرایطی
محقق خواهد شد که دو شرط زیر برقرار شوند:

شرط اول (ویژگی پذیرش)

بهطوریکه:
 A2ازنظر رتبهبندی بر اساس معیار  ،Qگزینه موردنظر در موقعیت یا جایگاه دوم قرار دارد.
 A1بهترین گزینه با کمترین مقدار برای Q

 mتعداد گزینهها
شرط دوم (ثبات پذیرش در تصمیمگیری)
گزینه  A1باید همچنین بهترین رتبه را در  Sیا  Rداشته باشد (عطایی.)86-88 :1381،
محدوده موردمطالعه
استان اصفهان با مساحتی بالغبر  139344کیلومترمربع کزه معزادل  6/41درصزد مسزاحت کزل کشزور اسزت ،در
قسمت مرکزی ایران بین  33درجه و  42دقیقه تا  34درجه و  29دقیقه عرض شمالی خط اسزتوا و  41درجزه و 36
دقیقه تا  55درجه و  31دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .ایزن اسزتان در قسزمت فزالت مرکززی
ایران قرار دارد و از شمال به استانهای مرکزی ،قم و سمنان ،از جنوب به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد،
از غرب به استان های لرستان و چهارمحال بختیاری و از شرق به استانهای یزد و خراسان محدود است .بزر اسزاس
سرشماری عمومی نفوس و مسكن سال  ،1313جمعیت استان اصفهان  4891312نفر میباشد .استان اصزفهان دارای
 23شهرستان 45 ،بخش 131،شهر و  124دهستان بوده است (دفتر آمار و اطالعات استانداری اصفهان.)1313 ،
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شکل شماره  -1موقعيت شهرستانهای استان اصفهان

مباني نظری تحقيق
مسكن و مسائل مربوط به آن امروزه به عنوان یک مسئله جهانی مطرح بوده و برنامه ریزان و سیاسزتگزذاران در
کشورهای مختلف سعی در حل مسائل مربوط به آن دارند (بیكلی .)239 :2335 ،مسكن یک مكان فیزیكی است کزه
نقش سرپناه را داشته و به واسطه آن برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فزرد ماننزد خزوراا ،اسزتراحت و حفارزت در
برابر جوی تيمین میشود (اهری .) 9:1369 ،بدین گونه ،به کیفیت زندگی انسان اثر گذاشته و مزیتوانزد بزا ضزمانت
زندگی بهطور صحیح در ارتباط قرار گیرد .در دومین کنفران

جهانی اسكان بشزر کزه در سزال  1116در اسزتانبول

ترکیه برگزار شد ،طرح دو موضوع «تيمین سرپناه مناسب برای همه» و «توسعه پایدار اسكان شهری» در جهزانی کزه
رو به شهرنشینی است ،دو هدف بزرگ این کنفران

بود .سند نهایی این کنفران

که دستور کار اسكان بشزر نامیزده

میشود ،سیاستها و اقداماتی را در راستای هدایت تالشهای ملی و بینالمللی ،در دو دههی آینده ،برای نیل بزه دو
هدف عمدهی فوق پیشنهاد کرده است (حكمت نیا ،انصاری  .)113:1311مسكن ،یعنی جزایی کزه محزل آرامزش و
اسكان باشد ،پ

بی شترین کاربرد مسكن ،آرامش خاطر افراد جای گرفتزه در آن خواهزد بزود کزه ایزن آرامزش هزم

جنبهی جسمانی و هم جنبهی روحی آن را در برمیگیرد .مفهوم مسكن عالوه بر مكان فیزیكی ،کل محیط مسزكونی
را نیز در برمیگیرد و دارای مقولهای گسترده با ابعادی متنوع و فراتر از یک سرپناه فیزیكی است (ناپ.)35 :1182 ،
مسكن که در لغت به معنی محل سكنی گزیدن است دارای ابعاد متنوع و پیچیزدهای مزیباشزد کزه شزكلگیزری آن،
بازتاب و برآیند شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و ایدئولوژی میباشد و معنی آن با توجه به گونزاگونی
شرایط فوق تغییر میکند (حبیب .)15:1383 ،در نظام عقیدتی اسالمی اهمیت مسكن تا جایی است که تزيمین آن در
قانون اساسی ایران از ورایف دولت معرفیشده است .در اصل  43قانون اساسی تزيمین نیازهزای اساسزی و ازجملزه
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مسكن بهعنوان یكی از پایههای اسزتقالل اقتصزادی و ریشزهکنزی فقزر در جامعزه برشزمرده شزده اسزت (سزرتیسی،
 .)46:1381هرچند که امروزه با تعامل فرهنگها و گسترش ارتباطات ،مساکن جدید تقلیدی بدون توجزه بزه شزرایط
جغرافیایی در مكانهای مختلف ساخته میشود اما بهطورکلی میتوان عوامل مؤثر در شكلگیری مسكن را بزه شزرح
زیر برشمرد:

الف)عوامل زیستمحیطی و طبیعی (اقلیم ،توپوگرافی ،پوشش گیاهی ،مصالح قابلدسترسی).
ب) عوامل اجتماعی (فرهنگ ،تعداد ،جمعیت ،پایگاه اجتماعی ،شهرنشینی).
ج) عوامل اقتصادی (سرمایهگذاری ،درآمد خانوار ،زمین ،نوع معیشت).
د) عوامل سیاسی (سیستمهای دولتی ،تسهیالت بانكی و...

ه) عوامل فنی تكنولوژی ساخت ،مصالح ساختمانی (وثوقی.)1399:21 ،
برنامهریزی و سیاستگذاری در بخش مسكن ،از دیدگاههای مختلف موردبررسی و تحلیل قرارگرفتزه اسزت .در
نظریات توسعه و قطب رشد ،مشكالت مربوط به مسكن امری گذار موقت بوده و از ملزومزات برنامزههزای توسزعه
برشمرده میشود .در مقابل در مكتب وابستگی ،مسائل و مشكالت بخش مسزكن محصزول شزرایط نزابرابر بزوده و
جریان یکطرفه امكانات از پیرامون به مرکز میباشد (اطهاری .)14:1391،یكی از ابزار اصزلی برنامزهریززی شزهری،
برنامهریزی مسكن میباشد .برنامهریزی مسكن جزئی از نظزام برنامزهریززی شزهری محسزوب مزیشزود کزه در آن
فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگزی جزئزی از فعالیزت هزای درون مكزانی و واحزدهای مسزكونی جزئزی از
فضاهای تغییر شكل یافته و تطابق یافته شهری محسوب میشود که برحسب موضزوع در چهزارچوب برنامزهریززی
مسكن موردتوجه قرار میگیرد (مزیدی و صفرزاده.)82:1313،
بهطورکلی ازنظر اعمال سیاستها و میزان مداخله دولتها در امزر مسزكن در بزین اندیشزمندان و محققزان امزر
مسكن دو خط فكری متمایز وجود دارد؛ اقتصاد بازار و اقتصاد برنامهریزی شزده .در دیزدگاه اقتصزاد بزازار ،مسزائل
مسكن به سازوکار یا مكانیسم بازار سسردهشده و نیازهای مسكن ،در سیستم بازار و از طریق بخش خصوصی فزراهم
مززیگززردد و دولززت بایززد از صززرف بودجززه در بخززش مسززكن امتنززاع ورزد (زیززاری .)5:1381،در دیززدگاه اقتصززاد
برنامهریزیشده ،دولت نقش برنامه ریز ،طراح و مجری کار را داشته و بخش مسكن جززء جزداییناپزذیر از سیسزتم
عمومی برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی دولت میباشد .در این راستا هدف برنامهریزی مسزكن بزا رویكزرد توسزعه
پایززدار شززهری ،سززرپناه مناسززب یعنززی آسززایش مناسززب ،فضززای مناسززب ،دسترسززی فیزیكززی و امنیززت مناسززب،
زیرساختهای اولیهی مناسب از قبیل :آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زبالزه ،کیفیزت مناسزب زیسزتمحیطزی،
عوامل بهداشتی مناسب ،مكان مناسب و قابلدسترس ازنظر کار و تسهیالت اولیه است که همهی این مزوارد بایزد بزا
توجه به استطاعت مردم تيمین شود (پورمحمدی.)9:1385 ،
بدین تعبیر ،توسعه و توسعهیافتگی همواره هدف اصلی برنامه ریززان بزوده اسزت؛ و لززوم توجزه بزه مسزكن و
برنامهریزی آن در راستای توسعه پایدار شهری در چهارچوب برنامهریزیهای ملی ،منطقهای و شهری ،بزیشازپزیش
احساس میشود تا بهرهگیری از دانش و تكنیکهای برنامهریزی ،مشزكالت شزهروندان را برطزرف کزرده .بنزابراین،
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برای توسعه مسكن ،نهتنها باید نیازهای کنونی جامعه و نیازمندترین اقشار را برآورد ساخت ،بلكه بایسزتی نیازهزا و
چالشهای آینده و راههای پیش رو را نیز شناخت .بنابراین شناخت و بررسی وضعیت شاخصهزای کمزی و کیفزی
مسكن در جهت برنامهریزی مسكن اهمیت و ضرورت دارد.
يافتههای پژوهش
نتايج مراحل مختلف اجرای تحليل عاملي
بهکارگیری تكنیک تحلیل عاملی شامل مراحل ،تشكیل ماتری

دادهها ،محاسزبه مزاتری

همبسزتگی ،اسزتخراج

عاملها ،دوران عاملها و نامگذاری عاملها میباشد (کلین.)23 :1114 ،
دادهها دارای  22ستون شزامل شزاخصهزای مسزكن و 23

تشکيل ماتريس دادهها :در پژوهش حاضر ،ماتری

ردیف شامل شهرستانهای استان اصفهان میباشد .در پژوهش حاضر  23شهرستان اسزتان اصزفهان بزا  22شزاخص
مربوط به بخش مسكن ارزیابی میشوند که توسط نرمافزار  SPSSموردسنجش و بررسی قرارگرفتهاند.
محاسبه ماتريس همبستگي :یكی از روشهای انتخاب متغیرهای مناسب برای تحلیل عاملی اسزتفاده از مزاتری
همبستگی است از این ماتری

برای انجام محاسبات در مراحل بعدی و دستیابی به چگزونگی ارتبزاط درونزی بزین

شاخصها استفاده میشود.
استخراج عوامل :عمل استخراج عاملها با استفاده از محتویات ماتری

همبستگی بزین شزاخصهزا بزه دسزت

میآید .برای مشخص کردن معنادار بودن عوامل انتخابشده در این روش ،از معیار مقدار ویژه استفاده میگزردد .در
تحلیل مؤلفههای اصلی تنها عاملهایی که مقدار ویژه آنها بیشتر از یک باشد بهعنوان عامزلهزای معنزیدار در نظزر
گرفته میشود .در این تحقیق ،تعداد  4عامل از  22شاخص فوق استخراج گردید که همگی دارای مقادیر ویژه باالی
 1بوده و جمعاً  19/62درصد از واریان

را تشكیل میدهند .نتایج بررسزی و تحلیزل شزاخصهزا از طریزق تحلیزل

مؤلفههای اصلی در جدول شماره ( )2آمده است .در جدول ذیل اولین عدد مهمتزرین عامزل مزیباشزد کزه در ایزن
تحلیل ،این عامل بهتنهایی  96/32درصد از واریان
 2/96 ،4/63 ،14/23درصد از واریان

را تشكیل میدهد .مؤلفههای دوم تا چهزارم بزه ترتیزب مقزادیر

را تشكیل میدهند.

جدول  -2عاملهای استخراجشده ،مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس آنها از مجموعه شاخصها
Initial Eigenvalues

Component
Total
1
2
3
4

16.725
3.124
1.019
0.609

% of
Variance
76.024
14.202
4.633
2.769

Cumulative
%
76.024
90.226
94.859
97.628

Extraction Sums of Squared
Loadings
Cumulative
% of
Total
%
Variance
76.024
76.024
16.725
90.226
14.202
3.124
94.859
4.633
1.019
97.628
2.769
0.609

روش استخراج :تجزیه به مؤلفههای اصلی
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دوران عاملها
یكی از مفاهیم مهم درروش تحلیل عاملی ،چرخش عاملهاست .چرخش عاملهزا مزیتوانزد از ورود برخزی از
متغیرها در چندین عامل مختلف جلوگیری کرده ساختار عاملی مناسب و قابل تفسیرتری ارائه دهزد .بنزابراین دلیزل
اصززلی چززرخش عام زلهززا دسززتیابی بززه مززاتری

عززاملی سززاده و ازنظززر تئززوری معنززادار و قابززل تفسززیرتر اسززت

(مؤمنی .)232:1386،در این پژوهش ،از چرخش متعامد به روش واریماک
واریان

عناصر در ماتری

اسزتفادهشزده اسزت .ایزن روش جمزع
دادهشزده اسزت.

بارهای عاملی را ماکزیمم میکند که به همین دلیزل بزه آن واریمزاک

حاصل عمل چرخش ،ماتریسی از عوامل دوران یافتزه اسزت کزه در آن بزرای هزر عامزل ،وزن متغیرهزای مختلزف
مشخص بوده که بر اساس آن هر عامل به متغیرهای خاص مرتبط میشود .بعد از دوران عاملها ،درصزد واریانسزی
ثابزت مزیمانزد .جزدول شزماره 3

که توسط هر عامل تعیین میگردد تغییر میکند ،اما درصد تجمعی کل واریزان

مقادیر عاملهای استخراجی برای هر یک از متغیرها را بعد از عمل دوران نشان میدهد.
جدول  -1بارگذاری عاملهای استخراجي از شاخصها (ماتريس عوامل دوران يافته)
عاملها

رديف

شاخصها

1

بعد خانوار (معكوس)

-0.116

2

تراکم خانوار در واحد مسكونی (معكوس)

0.124

0.009

1

تراکم نفر در واحد مسكونی (معكوس)

0.073

-0.2

0.945

1

تراکم نفر در اتاق (معكوس)

-0.178

595

-0.767

0.124

1

تراکم اتاق در واحد مسكونی

-0.278

0.06

-0.951

0.007

1

خانوارهای برخوردار از حداقل برق (برحسب درصد)

0.988

0.069

0.135

0.011

1

خانوارهای برخوردار از حداقل تلفن (برحسب درصد)

0.988

0.074

0.129

0.007

1

خانوارهای برخوردار از حداقل آبلولهکشی (برحسب درصد)

0.988

0.068

0.135

0.011

1

خانوارهای برخوردار از حداقل گاز لولهکشی (برحسب درصد)

0.987

0.07

0.141

0.02

0.974

0.135

0.109

-0.108

0.982

0.096

0.126

-0.046

12

خانوارهای برخوردار از حداقل آشسزخانه (برحسب درصد)

0.988

0.069

0.134

0.012

11

خانوارهای برخوردار از حداقل حمام (برحسب درصد)

0.988

0.069

0.134

0.011

11

خانوارهای برخوردار از حداقل توالت (برحسب درصد)

0.988

0.069

0.135

0.011

12
11

خانوارهای برخوردار از حداقل دستگاه حرارت مرکزی (برحسب
درصد)
خانوارهای برخوردار از حداقل دستگاه حرارت مرکزی و برودت
مرکزی (برحسب درصد)

1

2

1

1

-0.564

0.118

-0.795

0.956

0.048
0.142
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ادامه جدول  -1بارگذاری عاملهای استخراجي از شاخصها (ماتريس عوامل دوران يافته)
عاملها

رديف

شاخصها

11

سهم واحدهای مسكونی برحسب مصالح ساختمانی بادوام

0.986

11

سهم واحدهای مسكونی برحسب مصالح ساختمانی نیمه دوام

0.851

-0.045

11

سهم واحدهای مسكونی برحسب مصالح غیر مقاوم (معكوس)

0.91

-0.057

0.111

11

متوسط زیربنای  133مترمربع

0.075

0.985

0.144

-0.011

11

متوسط زیربنای  131-233مترمربع

0.069

0.987

0.133

0.021

22

متوسط زیربنای  333-231مترمربع

0.023

0.989

0.082

0.105

21

متوسط زیربنای  331-533مترمربع

-0.008

0.986

0.072

0.097

22

متوسط زیربنای  531مترمربع

0.007

0.984

0.066

0.043

1

2

1

1

0.008

0.123

0.051

0.089

0.236
0.29

روش استخراج :تجزیه به مؤلفههای اصلی با استفاده از روش چرخش وریماک

نامگذاری عاملها
یكی دیگر از مراحل تحلیل عاملی ،نامگذاری عاملهای استخراجی است که در آن با توجه بزه میززان همبسزتگی
هر یک از شاخصها ،میتوان اسمی مناسبی را برای آنها انتخاب نمود .در این قسمت به بررسی ساختار عاملهزا و
نامگذاری آنها میپردازیم.
 -عامل اول :مقدار ویژه این عامل  16/91میباشد که بهتنهزایی  96/32درصزد از واریزان

را در برمزیگیزرد و

بیشترین تيثیر را در بین چهار عامل مؤثر دارد .در این عامل  12شاخص بارگذاری شده است که  1شزاخص مربزوط
به تسهیالت عمومی است و سه شاخص مربوط به استحكام سازه است .بر این اساس این عامزل را مزیتزوان عامزل
«زیربنایی» نامید.
 -عامل دوم :مقدار ویژه این عامل  3/12میباشد که  14/23درصد از واریان

را در برمیگیرد .شاخصهایی که

در این عامل بارگذاری شدهاند همگی مربوط بزه مسزاحت زیربنزای واحزدهای مسزكونی مزیباشزند و تجمزع ایزن
شاخصها در یک عامل ،بیانگر وجود رابطه معنیدار بین آنهاست .بدین ترتیب میتوان با توجزه بزه شزاخصهزای
بارگذاری شده این عامل را «مساحت زیربنا» نام نهاد.
 -عامل سوم :مقدار ویژه این عامل  1/31میباشد که  4/63درصد از واریان

را در برمیگیرد .ایزن عامزل بزا 4

شاخص تراکم خانوار در و احد مسكونی ،تراکم نفر در و احد مسكونی ،معكوس تراکم نفر در اتاق و تراکم اتاق در
واحد مسكونی دارای همبستگی میباشد و با توجه به شاخصهای ذکرشده این عامزل را مزیتزوان «عامزل رفزاهی-
جمعیتی» نامگذاری نمود.
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 -عامل چهارم :مقدار ویژه این عامل  3/63میباشد که  2/96درصد از واریان

را در برمیگیرد .در ایزن عامزل

تنها شاخص بُعد خانوار بارگذاری شده است و در بین عوامل چهارگانه کمترین تزيثیر را دارد .بزر ایزن اسزاس ایزن
عامل را میتوان عامل «جمعیتی» نام نهاد.
سطوح برخورداری شهرستانهای استان با استفاده از تکنيک چند معياره ويکور
در این بخش بهمنظور رتبهبندی شهرستانهای استان اصفهان از حیث شاخصهای مسكن ،از روش تصمیمگیری
چند معیاره ویكور استفادهشده است و با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیایی مناطق به  5گروه تقسیمبندی شده
است.
تصمیمگیری و وزن هریک از شاخصها مشخص و سس

برای ارزیابی و رتبهبندی شهرستانها ،ماتری

مراحل

مختلف روش ویكور برای شهرستانهای استان محاسبه گردید و با توجه به مقادیر  Qمیتزوان رتبزهبنزدی نهزایی را
انجام داد؛ و همچنین سطحبندی و اولویت برنامهریزی شهرستانها مشخصشده است.
 سطح بسیار برخوردار 19/4 ،درصزد شهرسزتانهزا در ایزن سزطح قرارگرفتزهانزد؛ و شهرسزتانهزای اصزفهان،شاهینشهر و میمه ،خمینیشهر و نجفآباد را در برمیگیرد؛ و به ترتیزب رتبزههزای  1تزا  4را بزه خزود اختصزاص
دادهاند.
 سطح دوم  19/4درصد از شهرستانهای استان اصفهان را شامل میشود. شهرستانهای برخوار و گلسایگان به ترتیب با ضریب ویكور  3/96و  3/98سطح نیمزه برخزوردار را بزه خزوداختصاص دادهاند .این سطح  8/61درصد از شهرستانهای استان را در برمیگیرد.
 سطح محروم تعزداد  9شهرسزتان (نزائین ،تیزران و کزرون ،آران و بیزدگل ،چادگزان ،کاشزان ،خوروبیابانزک واردستان) را در برمیگیرد که  33/43درصد از شهرستانهای استان در این سطح جای گرفتهاند.
 سطح بسیار محروم ،شهرستانهای دهاقان ،فریدن ،خوانسار ،نطنز ،سمیرم و فریدونشهر را شامل میشزود و بزهترتیب در رتبههای  18تا  23جای گرفتهاند و  26/38درصد از شهرستانهای استان را در برمیگیرد.
جدول  -1رتبهبندی و سطحبندی شهرستانهای استانهای اصفهان با استفاده از مدل ويکور
نام شهرستانها

 Qضريب ويکور

رتبهبندی

اصفهان

0.000

1

شاهینشهر و میمه

0.001

2

خمینیشهر

0.003

3

نجفآباد

0.160

4

لنجان

0.395

5

شهرضا

0.478

6

مبارکه

0.588

7

فالورجان

0.621

8

سطوح برخورداری

بسیار برخوردار

برخوردار

اولويت برنامهريزی

اولویت پنجم برنامهریزی

اولویت چهارم برنامهریزی
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ادامه جدول  -1رتبهبندی و سطحبندی شهرستانهای استانهای اصفهان با استفاده از مدل ويکور
نام شهرستانها

 Qضريب ويکور

رتبهبندی

برخوار

0.764

9

گلسایگان

0.780

10

نائین

0.816

11

تیران و کرون

0.829

12

آران وبیدگل

0.851

13

چادگان

0.851

14

کاشان

0.851

15

خور و بیابانک

0.855

16

اردستان

0.856

17

دهاقان

0.901

18

فریدن

0.904

19

خوانسار

0.912

20

نطنز

0.920

21

سمیرم

0.921

22

فریدونشهر

1.000

23

سطوح برخورداری

اولويت برنامهريزی

نیمه برخوردار

اولویت سوم برنامهریزی

محروم

بسیار محروم

ميخذ :محاسبات نگارندگان

اولویت دوم برنامهریزی

اولویت اول برنامهریزی
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نتيجهگيری
بهمنظور ارزیابی و تحلیل شاخصهای مسكن در شهرستان های استان اصفهان ،ابتدا دادههزا و متغیرهزای مزرتبط
جمعآوری و بر اساس آنها شاخصهای موردنظر به دست آمد .سس

بهمنظور اطمینان از مناسب بودن شزاخصهزا

جهت استفاده از روش تحلیل عاملی ،آزمون  KMOانجام و به دنبال آن تحلیزل فزوق رویدادههزای مناسزب انجزام
گرفت .همچنین با استفاده از تحلیل عاملی شاخصهای انتخابی موردمطالعه بزه  4عامزل تقلیزل یافتنزد کزه مجمزوع
واریان

این عوامل  19/62درصد میباشد .عامل اول ،با مقدار ویژهی  16/91بهتنهایی  96/32درصد از واریزان

را

در برمی گیرد و بیشترین تيثیر را در بین عوامل چهارگانه دارد؛ و در بین عوامل مزبور ،عامل چهارم با مقزدار ویزژهی
 3/63و با واریان

 2/96کمترین تيثیر را دارد .با بهرهگیزری از تكنیزک ویكزور شهرسزتانهزا ازلحزاش شزاخصهزا

رتبه بندی شدند و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی سطحبندی شهرستانهزا از حیزث شزاخصهزای مسزكن
انجام گرفت .بر اساس نتایج حاصل از روش ویكور شهرستانهای استان اصفهان به  5سطح طبقهبندی شدند؛ و بزین
شهرستانهای استان ازلحاش شاخصهای کمی و کیفی مسكن عدم تعادل و اختالف بسیاری وجود دارد .بهطوریکزه
شهرستان اصفهان ،شاهینشهر ،خمینیشهر و نجفآباد به ترتیب با ضرایب  3/333 ،3/331 ،3و  3/16رتبههای یزک
تا چهار و در سطح بسیار برخوردار جای گرفتهاند؛ و سطوح بسیار محروم شزامل شهرسزتانهزای دهاقزان ،فریزدن،
خوانسار ،نطنز ،سمیرم و فریدونشهر با ضریب میانگین  3/1است .بنابراین ،تعداد  4شهرستان یعنی  19/4درصزد در
سطح بسیار برخوردار 19/4 ،درصد در سطح برخوردار ،در سزطح نسزبتاً برخزوردار  33/43 ،8/61درصزد در سزطح
محروم و  26/38درصد در سطح بسیار محروم میباشند.
با توجه به اهمیت مقوله مسكن ،الزم است برای رسیدن به وضعیت مطلوب و رفع ناهمگنی موجود ،مناطقی کزه
در سطوح پایین قرار دارند در اولویت باالتری قرار گیرند .با در نظر گرفتن شرایط متفاوت در سطح استان ،منزاطقی
که در سطوح همگن قرارگرفتهاند الزاماً از شرایط طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی یكسانی برخوردار نیستند و الزم اسزت
با ارائه الگوهای مناسب برای هر منطقه برنامهریزیهای مؤثر و عملی در جهت بهبود وضعیت مسكن انجام گیرد.
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