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مقایسة ساخت کالبدی -فضایی و اجتماعی-اقتصادی مساکن مهر از منظر
ساکنان (مورد مطالعه :شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)
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تاریخ پذیرش00/90/19 :

چکیده
با اجراییشدن سیاست مسکن مهر در راستای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد ،مشکالت ساختاری-کالبدی
و اجتماعی-اقتصادی پدیدار شده است .در این میان ،احساس نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی
ساکنان (با توجه به وابستگی به کالنشهر همجوار) ،از جمله مسائلی است که با وجود اهمیتداشتن،
کمتر مدنظر قرار گرفته است .این پژوهش با هدف شناسایی نحوة ارتباط ساخت کالبدی مجموعة مساکن
مهر با ساخت اجتماعی -اقتصادی آن ،به کندوکاو در کنشهای مرتبط ساکنان پرداخته است .همچنین به
روش مقایسهای در دو نمونة  09عددی مستقل (مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)
و روش خوشهای در فازهای مختلف پروژه انجام شده است .دادهها از نظر توصیفی و استنباطی با
نرمافزار  SPSSنسخة  29تحلیل شدند .ابتدا برای تعیین نرمالبودن دادهها از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون ،نرمالبودن دادهها را تأیید کرد؛ از اینرو با آزمون  tفرضیة اصلی
پژوهش آزموده شد .براساس یافتهها ،میان ساخت فضایی توسعة مسکن مهر ( 20گویة اصلی) و ساخت
اجتماعی آن ( 10گویة اصلی) ،رابطة مستقیم و معناداری (ضریب پیرسون  )9/19وجود دارد .مطالعة
نمونهها با آزمون  tنشان میدهد ،با وجود تفاوت معنادار دادهها در ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی (با
میانگین بیشتر در نمونة گلبهار) و ابعاد خدماتی و اقتصادی (با میانگین بیشتر در نمونة سهند) ،بعد
کالبدی از وضعیت نسبتاً مشابهی در نمونهها برخوردار است .همچنین بین میانگینهای محاسباتی آزمون
 ،tمؤلفههای ساخت کالبدی-فضایی و ساخت اجتماعی-اقتصادی تفاوت معناداری مشاهده نشد .با
وجود اینکه امتیاز محاسباتی در هر دو گروه ،متوسط به پایین بود ،در نمونة گلبهار با اختالف اندک،
امتیاز بیشتری برآورد شد .بر مبنای نتایج ،تبعیض محسوس در ارائة خدمات و دسترسی به امکانات
شهری در کنار دورافتادهبودن امکانات فضایی ،در شکلگیری و تشدید احساس نابرابری اجتماعی و
جداییگزینی فضایی این مجتمعها ،نقش مهمی ایفا کرده است.
واژههای کلیدی :جداییگزینی فضایی ،ساخت کالبدی ،ساخت اجتماعی ،مسکن مهر ،نابرابری اجتماعی.

ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
 .1اطالعات این مقاله ،برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی الگوی مسکن مهر با برنامهریزی مسکن
در اندیشة اسالمی؛ مطالعة موردی :شهر جدید سهند تبریز و شهرک گلبهار مشهد» است که با هدایت و پشتیبانی
مالی و معنوی دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سال  1309-1307انجام گرفته است.
 .1استاد گروه شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز (نویسندة مسئول)pirbabaei@tabriziau.ac.ir ،
 .2استادیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریزa.molaei@tabriziau.ac.ir ،
 .3دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریزa.sedaghati@tabriziau.ac.ir ،

 027مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،9شماره  ،3پاییز 9399

مقدمه
مسکن در مقیاسهای مختلف و برحسب موضوعات متنوع ،قابل بررسی و بحث است.
آرمسترانگ 1مسکن را عنصری مهم در دستور کار وسیع اجتماعی دولت محسوب میکند
(ادواردز و تورنت .)0 :1300 ،بهنظر میرسد با وجود این اهمیت ،حالتهای فعلی برنامهریزی
و طراحی مسکن با چالشهای فلسفی و فرمی روبهرو هستند .تاکنون برنامههای متفاوتی با
عنوان راهکار رفع معضالت بخش مسکن و تثبیت بازار آن در دستور کار قرار گرفته است ،اما
این طرحها براساس اظهارات کارشناسان ،سبب کاهش معضالت مسکن نشدهاند .بخش مسکن
در چهار دهة سیاستگذاری ،فراز و نشیبهای زیادی را به همراه داشته است (خلیلی و
همکاران .)90 :1303 ،متأسفانه در برنامة اول توسعه ،سیاست مشخصی برای جلوگیری از رشد
مسکن غیررسمی تعیین و هدفگذاری نشده بود و این سالها مصادف با زمانی بود که پدیدة
اسکان غیررسمی در شهرها ،بهویژه شهرهای بزرگ بهسرعت در حال شکلگیری و گسترش بود
(پورمحمدی و همکاران .)30 :1301 ،در این میان ،اگرچه سیاست زمین حمایتی که در دهة اول
پس از انقالب تا پایان برنامة دوم مطرح شد ،برخی متقاضیان را صاحب خانه کرد ،درنهایت به
اهداف مورد نظر که تأمین مسکن گروههای هدف برنامه بود ،بهطور کامل دست نیافت (آجیلیان
و همکاران .)209 :1301 ،در عین حال ،سیاستهای تدوینشده در برنامة دوم نتوانست صنعت
ساختمان را در بازار مسکن رونق ببخشد و تولید مسکن بهصورت انفرادی و شخصی بهصرفه و
به صالح خانوارها بود .در برنامة سوم ،روال برنامة اول مدنظر قرار گرفت و تفاوت زیادی با
برنامة دوم ایجاد شد .در خطمشیهای اصلی بخش مسکن این طرح ،حمایت از اقشار
آسیبپذیر و مسکن حمایتی مطرح شد ،اما بهطور خاص در قالب برنامة چهارم ،طرح مسکن
مهر برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد مطرح شد .پس از تصویب برنامة چهارم ،مطالعات طرح
جامع مسکن (سال  )1393که مهمترین فعالیت در راستای عدالت اجتماعی و تأمین مسکن
خانوارهای کمدرآمد بود ،شکل گرفت .در برنامة پنجم توسعه سعی شد خطمشیها ،گسترههای
بیشتری از حمایت اقشار کمدرآمد تا الگوهای ایرانی-اسالمی و توسعة پایدار را دربربگیرد .در
عین حال ،از سازندگان مسکن ارزانقیمت حمایتهای قانونی نشد .خالصهای از سیاستهای
بخش مسکن نشان میدهد ،تأمین مسکن اقشار کمدرآمد جایگاه ویژهای در برنامههای بخش
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Armstrong
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مسکن دارد ،اما بهطور خاص در برنامة چهارم توسعه با سیاست طرح مسکن مهر ،جهتگیری
ویژهای پیدا میکند.
مواجهة ک شورها با حجم زیادی از خانوارهایی که استطاعت مالی تهیة یک خانه با شرایط
حداقل را ندارند ،سبب شده است الگوها و سیاستهای مختلفی برای مواجهه با این موضوع ،از
سوی سیاستگذاران بخش مسکن صورت بگیرد؛ بدینترتیب تا زمانی که با توجه به نداشتن
استطاعت مالی این خانوارها ،دسترسی به مسکن برای آنها بسیار دشوار است ،تأمین مسکن
این اقشار ،یکی از چالشهای اصلی دولت محسوب میشود و دولتها باید برای کاهش هزینة
مسکن با توجه به توان مالی خانوارها اقدام کنند ،اما در درازمدت ،این سیاستها بهدلیل
منتجشدن به خانههای بیکیفیت یا محیط مسکونی نامتناسب آن ،به نابرابریهای اجتماعی-
فضایی و در صورت استمرار به جداییگزینی فضایی منجر خواهند شد.
نابرابری اجتماعی ناظر به وضعیتی است که در آن ،منابع و خدمات ارزشمند اجتماعی
بهطور مساوی در دسترس اعضای جامعه قرار نگرفته باشد .پژوهشگران مختلفی مانند بدکوک
که در زمینة نابرابریها در شهر پژوهش کردهاند ،زمینهای شهری و بازارهای مسکن را از
عوامل مؤثر بر تقویت و انباشت نابرابریهای آغازین میدانند (یوسفی و ورشوئی-07 :1390 ،
 .)199سیاستهای بخش مسکن ،تأثیرات مستقیمی بر زندگی میلیونها نفر دارد که این امر با
اثرگذاری بر تعیین الگوها و گونههای مسکن ،افرادی که به این گونهها یا الگوهای خاص امکان
دسترسی دارند و شیوههای ارجح سکونت در جامعه ،صورت میگیرد ( .)Dildine, 2016: 1در
عین حال ،وضعیت نابهنجار مسکن ،از جریان سرمایهداری جهانی در سطح کالن نشئت میگیرد
که زمین و مسکن را به کاالیی برای انباشت سرمایه مبدل کرده است .در این جریان ،دستیابی به
مسکن به جایگاه خانواده در نظام سلسلهمراتب اجتماعی متکی میشود؛ بدینترتیب طیف انواع
مسکن از کاخنشینی تا کوخنشینی پدید میآید که در آن همواره عدهای بدون سرپناه یا در
سرپناههای نامناسب زندگی میکنند (پیران.)31 :1311 ،
وضعیت کنونی شهرهای کشور ،بسیار متأثر از دوران تجددی است که با رشد بیسابقة
دانش بشری ،عامل تحوالت پیچیدة قرن اخیر بوده است؛ تحوالتی که عالوهبر تأثیرات مثبت،
آثار نامطلوبی از خود بهجای گذاشته و با وجود تالشهای گسترده در دورههای بعد ،همچنان
تأثیرات منفی آن در محیط زندگی انسان دیده میشود .عمدة این تأثیرات ،غلبة فضای
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عملکردی ،نبود تفاوتهای کیفی و احساس فقر در کیفیت زندگی است (آجیلیان و همکاران،
 .)209 :1301توزیع نامتوازن امکانات و زیرساختهای شهری نیز تداعیکنندة بیعدالتی است
که تأثیر جبرانناپذیری بر ساختار ،ماهیت و جداییگزینی طبقاتی محلههای شهر دارد و مدیریت
شهری را با چالشهایی جدی روبهرو میکند (نیکپور و همکاران .)29 :1300 ،در این نوشتار،
بهطور خاص و براساس اهداف پژوهش ،حمایت از سیاست زمین صفر و راهکار اجرایی
مسکن مهر در زمرة سیاستهای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد ،در دولت هشتم و نهم
بررسی شده است .بر مبنای آنچه بیان شد ،چالش و دغدغة پژوهش ،بررسی الگوی مسکن مهر
با تأکید بر دو متغیر محوری نابرابری اجتماعی و جداییگزینی کالبدی است که این مهم با
بررسی مقایسهای دو نمونه مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز با مسکن مهر شهر جدید گلبهار
انجام شده است.

پیشینة پژوهش
پیشینة بررسیشده در دو بخش پژوهشهای مرتبط با بررسی سیاست مسکن مهر و پژوهشهای
مرتبط با مبحث نابرابری و جداییگزینی فضایی ارائه شده است:
الف) آرشین و سرور ( )1301ضمن ارزیابی سیاستهای اجرایی دولت در تأمین مسکن
گروههای کمدرآمد شهری ،قابلیت طرحهای بررسیشده را در بهبود شاخصهای مسکن در
باالترین رتبه محاسبه کرده اند و گفتهاند که این طرحها در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در
کالنشهر مشهد مهمترین نقش را دارند .رتبهبندی کلی سیاستها ی مدنظر در شهر مشهد به
این ترتیب است :سیاست شهرهای جدید در رتبة نخست و نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده ،ساماندهی و سکونتگاههای غیررسمی و مسکن مهر در رتبههای بعدی .آجیلیان و
همکاران ( )1301در بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی از پروژههای مسکن اقشار
کمدرآمد  ،نتیجه گرفتند که این طرح با وجود زمان و هزینة صرفشده ،هنوز به مرحلة
واگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و مشکالت متعددی دارد که بر میزان رضایتمندی
سکونتی مخاطبان بسیار تأثیرگذار بوده است .پورمحمدی و اسدی ( )1303در نمونة زنجان به
ارزیابی پروژههای مسکن مهر پرداخت ند و ضمن طرح مسائل مسکن مهر ،بهترین روش
مسکندار شدن را ایجاد اشتغال و توانمندسازی عنوان کردند که در حال حاضر رویکردی
جهانی در تأمین سرپناه جهانی است.
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ب) در ارتباط با سنجش نابرابریهای اجتماعی -فضایی نیز پژوهشهای متعددی انجام شده
است .شالچی و جنگ ( ،)1300با تأثیرپذیری از دیدگاههای وبر و هاروی ،بازتولید نابرابری
اجتماعی از خالل تعامل سرمایه و فضا را مدنظر قرار دادهاند .براساس یافتههای آنها ،چرخش
نابرابر تولید ملی به بخش مسکن در کنار خلق انواع نابرابریهای اقتصادی در بازار مسکن
برحسب جایگاه هزینة مسکن در بودجة خانوار و توزیع جغرافیایی اقشار مختلف ،زمینهساز
خلق نابرابری شده است .نیکپور و همکاران ( )1300نیز ضمن اشاره به تأثیر نابرابریهای
اجتماعی بر همة مناسبات انسانی ،مدعی شدهاند که توزیع و پراکنش شاخصهای توسعه در
نمونة موردی مطالعة آنها ،نوعی بیتعادلی فضایی (در میان مناطق شهری) را نشان میدهد.
سجادیان و همکاران ( )1300تحلیل نابرابری اجتماعی در سه شهرک متفاوت شهر اهواز را
بررسی کردند و نتیجه گرفتند که برخی ساکنان محلههای بررسیشده در مقایسه با محلههای
مرفهتر ،دسترسی کمتری به خدمات شهری دارند .شماعی و همکاران ( )1301نیز نابرابری در
سطوح کیفیت زندگی میان محلههای شهر مورد پژوهش را اثبات کردند .لطفی و همکاران
( )1302با هدف تحلیل نابرابریهای محلهای ،اختالف بسیار محلههای مورد بررسی را -چه در
توزیع سرانههای شهری و چه در سطح کیفی (شاخصهای کیفیت زندگی) -نشان دادند که
مصداق بارز نابرابری است .یزدانی و همکاران ( )1300در پژوهش خود با تکیه بر شاخصهای
اندازهگیری تکگروهی ،جداییگزینی مسکونی را بررسی کردند .تحلیل آنها بیشتر تحلیلی
آماری بر مبنای آنالیز نرمافزاری و پراکنش و توزیع جمعیت است.
با توجه به مطالعات بررسیشده و با وجود مطالعات متعدد در زمینة مرتبط با موضوع
پژوهش از سوی پژوهشگران گوناگون ،موضوع بحث نابرابریها و پیامدهای جداییگزینی
فضایی مجموعههای مسکن مهر ،در قالب مقولهای محوری بررسی نشده است .همچنین ارتباط
ساخت کالبدی-فضایی و ساخت اجتماعی-اقتصادی توسعة مسکن که در این نوشتار بررسی
شده ،پیش از این مطالعه نشده است.

مبانی نظری
با ادامة رکود کشاورزی و رونق بخش صنعت و خدمات (با توجه به حمایت دولت از افزایش
میزان شهرنشینی کشور و سیاستهای هدایتکنندة آن) در دهه  ،1309مشکالت سیستمی مانند
وجود اقشار کمدرآمد یا پدیدة اسکان غیررسمی (در ارتباط با مسکن این اقشار) ،در مادر
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شهرهای کشور نمود یافت (پیلهور و پوراحمد .)197 :1393 ،در این میان ،با تصویب قانون
نوسازی و عمران شهری (مصوب  ،)1307زمینة دگرگونی سازمان کالبدی-فضایی شهر فراهم
شد .خیابانهای پیشنهادی ،بافت کهن شهری را از بین بردند و تا دوردست در پیرامون شهر
گسترده شدند .خرابهنشینی در محورهای باقیمانده از گذر خیابانها و متروکشدن بافت درون
شهر و حاشیهنشینی در ورای محدودههای پیشنهادی طرح جامع گسترش یافت .پس از این ،هم
درون و هم برون شهر ،مأمنی برای مهاجران و روستاییان تازه به شهر آمده شد و در کنار این
گروه اجتماعی ،برخی شهروندان ،از گردونة اقتصاد شهری خارج شدند .بدینترتیب زمینة ورود
اقشار تهیدست درونشهری به حاشیههای دوردست شهر فراهم شد و سازمان کالبدی-فضایی
آشفته و پر هرج و مرجی برای شهرهای بزرگ کشور شکل گرفت (حبیبی.)293-292 :1391 ،
از این دوران به بعد در برنامهریزی شهری ،اقشار تهیدست بهعنوان معضل مطرح شدند .در
طرحهای توسعة شهری نیز از اصطالحاتی مانند حاشیههای نامرفه ،محلههای کهن شهری و
اقشار فرودست ،در مقابل حاشیههای مرفهنشین و اقشار فرادست و دولتمند یاد شد که این
عبارات طبقهبندی شهر را شکل دادهاند .بهدنبال این تفکیکها که بیشتر با تکیة صرف بر درآمد
است ،توزیع ناعادالنه و نامناسب تأسیسات ،تجهیزات و امکانات شهری شکل گرفت و این امر
تمایزات اجتماعی را به تفاوتهای کالبدی-فضایی سوق داد؛ چنانکه پدیدة شمال و جنوب در
شهرها ایجاد شد .برایناساس میتوان گفت سیاستهای پیشین توسعة شهری دولت ،بین
سالهای  1310-1300بازتاب کالبدی یافت و به بینظمی شهر و سازمان کالبدی -فضایی آن و
در عین حال ،نمود بحران شهر و مسکن در شهرهای کشور منجر شد (پیلهور و پوراحمد،
199 :1393؛ حبیبی.)291 :1391 ،
بهطورکلی ،سیاستهای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در کشور ،چهار سیاست عمده را
شامل میشود :شهرهای جدید ( ،)1310ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی ( ،)1392نوسازی و
بهسازی بافتهای فرسوده ( )1390و سیاست مسکن مهر (( )1391آرشین و سرور.)90 :1301 ،
در چند سال اخیر ،بهمنظور پاسخگویی به انتظارات قانونی و عرفی در زمینة مسکن برای اقشار
کمدرآمد ،دولت ،سیاست احداث مسکن مهر را درپیش گرفت .مشکل مسکن گروههای
کمدرآمد در کشورهای درحالتوسعه ،ناشی از تجربة شهرنشینی سریع و مداوم است که خود
پیامد رشد جمعیت و مهاجرت از نواحی روستایی به نقاط شهری است .به همین دلیل شهرهای
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کشورهای درحالتوسعه ،بیش از سایر نقاط شهری ،با تقاضای مسکن قابلاستطاعت برای
گروههای کمدرآمد شهری مواجه هستند و محل رقابت و نزاع برای زیرساختهای شهری و
خدمات مرتبط با مسکن محسوب میشوند (آجیلیان و همکاران.)209 :1301 ،
براساس تبصرة  1قانون بودجه سال  ،1391از اقشار کمدرآمد جامعه ،در قالب طرح حق
بهرهبرداری  00ساله حمایت میشود تا از این راه صاحب خانه شوند .مهمترین ویژگی طرح 00
سالة اجارهای ،حذف قیمت زمین از قیمت تمامشده است .این سیاست که با عنوان «زمین صفر»
شناخته میشود ،با کاهش بخش عمدة قیمت مسکن ،توانایی خرید را برای اقشار کمدرآمد
جامعه ایجاد میکند .در این طرح ،دولت عالوهبر حذف قیمت زمین ،با پرداخت وام  10میلیون
تومانی ،در دو بخش آمادهسازی زمین ( 1میلیون تومان) و ساخت ( 10میلیون تومان) ،درصدی
از هزینهها را به واجدان شرایط پرداخت میکند تا پس از تحویل قطعی و براساس نرخ سود
روز بانکی بازپرداخت شود .وزارتخانة مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون نیز بهترتیب در
تأمین و واگذاری زمین اجارهای  00ساله و انعقاد قرارداد با بانکها و شناسایی و ساماندهی
متقاضیان طرح مسکن مهر انجاموظیفه میکنند .طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق
بهرهبرداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد  70مترمربع و با
هدف کاهش و حذف هزینة زمین از قیمت تمامشدة ساختمان برای انطباق با توان مالی
خانوارهای کمدرآمد و میان درآمد درنظر گرفته شده است .براساس این طرح همة متقاضیان
بدون مسکن (اعم از کارکنان دولت ،کارگران و صاحبان مشاغل آزاد) در قالب تعاونیهای
مسکن از سوی ادارة تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان مسکن و شهرسازی
معرفی میشوند.
گیدنز در سطح تحلیل کالن ،با رویکرد جامعهشناسی و الگوی نظری تضاد ،نابرابری را
ساختیابی و بینظمی منابع ارزشمند و توزیع قدرت و ثروت میداند (ربانی و همکاران،
 .)277-271 :1390در صورت توجه به این پیشفرض که انسانها به لحاظ طبیعی یکسان
هستند ،در مطالعه و تبیین نابرابریهای اجتماعی ،بر خصلت اجتماعی و ارزشها ،هنجارها و
قواعد اجتماعی مؤثر در کاهش و افزایش نابرابری اجتماعی تأکید میشود .به عبارت دیگر ،نظام
مبتنی بر رتبهبندی ،جزئی از نظم طبیعی و تغییرناپذیر اشیاء نیست ،بلکه دستاوردی انسانی-
اجتماعی است (افروغ .)109 :1377 ،تفکیک فضای شهری بهدلیل محدودیت زمین صورت
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میگیرد .از آنجا که زمین مالکیت خصوصی مییابد ،هر قطعة آن با توجه به وسعت ،محل و
کاربری بالقوه یا بالفعل ،ارزشی متفاوت دارد .در جامعهشناسی شهری ،تفکیک گروههای
اجتماعی از تفکیک زمین بسیار مهمتر است؛ زیرا نابرابری اجتماعی جلوهای فضایی دارد.
درواقع افراد ثروتمند بهندرت در کنار کارگران غیرماهر زندگی میکنند (ساوج و وارد:1399 ،
 .)02نابرابری اجتماعی در فضاهای شهری ،حاصل دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع
ارزشمند اجتماعی مانند ثروت مادی ،قدرت ،منزلت و سرمایة فرهنگی است (نیکپور و
همکاران.)29 :1300 ،
مدلهای مختلفی برای تشریح وضعیت نابرابری و تفکیک زمین در شهرها وجود دارد .اولین
الگوها به تفکیک زمین بر مبنای کاربری زمین مربوط بوده است؛ مانند مدل مناطق متحدالمرکز
برجس ،مدل قطاعی هیت و مدل چندمرکزی هاریس و المان ،اما بسط نظری موضوع از دهة
 1019میالدی به بعد ،بهشکلی ویژه در ارتباط با مسکن شهری مطرح شد .بسیاری از
پژوهشگران (وابسته به مکتب وبریهای جدید) معتقد بودند مسکن تنها به موقعیت شغلی
ارتباط نمییابد و تفکیک شهری و بهطور اعم موقعیت مسکن ،بهمنزلة انعکاسی از طبقة
اجتماعی ،اشتباه خواهد بود .پژوهشگران شهری همواره توجهی اصالحطلبانه و عملی به مسکن
داشتهاند که با عناوینی مانند کمبودهای مسکن ،ازدحام ،تسهیالت بهسازی ،سطح اجارهها و
آسانبودن دسترسی مطرح شده است (ساوج و وارد .)07 :1399 ،با وجود این ،در رویکردهای
متأخر مانند رویکرد جمعگرایانه 1که بر جامعه و گروه متمرکز است ،مالکیت خانه بهعنوان پایة
شکلدهی به گروههای اجتماعی مطرح است .در این رویکرد ،مالکان خانه براساس رفتار
مصرفی و تجارب مشترک در استفاده از مسکن ،طبقهبندی میشوند .مفاهیمی که برای شناسایی
این گروههای اجتماعی بهکار برده شده است ،از اولین تالشها و ایدة طبقات مسکن

2

معرفیشده از سوی رکس و موور ( )1017تا گروههای موقعیت مسکن 3که هادون ( )1079ارائه
داده است و از طبقات دارایی بومی 0تا شکافهای بخش مصرفی 0ساندرز ()1009-1079
گسترده است .عامل کلیدی که براساس آن مالکیت مسکن به شکلگیری گروههای اجتماعی
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Collectivist Approach
2. Housing Classes
3. Housing Status Groups
4. Domestic Property Classes
5. Consumption Sector Cleavages
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منجر میشود  ،در گام نخست دسترسی به مسکن و سپس نقد مداوم آن در مبادلة ارزشهای آن
است ( .)Winter, 1994: 11براساس نظر رکس و مور ( ،)1017مسکن تا حدی به درآمد و
موقعیت در بازار کار وابسته است .همچنین به تعداد روشهای دستیابی برای بهرهبرداری از
مسکن در واحدهای مسکونی شهر ،طبقات اجتماعی وجود خواهد داشت .در عین حال این ادعا
وجود دارد که این ایده حقیقت محض نیست ،اما بهویژه در ارتباط با مسکن مهاجران (قومیت یا
نژادهای مختلف) به تحلیلها کمک میکند (ساوج و وارد09 :1399 ،؛ .)Rex, 1971: 300
ساندرز ( ،)1009 /1091 /1090ایدة رکس و مور را بیفایده میداند و مردم شهر را در گروه
اجتماعی موازی هم ،براساس موقعیت شغلی و موقعیت مسکن طبقهبندی میکند (ساوج و وارد،
 .)00 :1399این ادعاها را پژوهشگران مختلف رد و تأیید کردهاند و دربارة آن مناقشه دارند ،اما
به نظر میرسد بهجای بحث دربارة اینکه آیا مسکن از طبقة اجتماعی مهمتر است یا نه ،تفکر
دربارة چگونگی عملکرد فرایندهای اشتغال و سکونت با یکدیگر در ایجاد نابرابریهای شهری
مفیدتر است.
ظهور گستردة نابرابری در برخورداری از امکانات شهری ،بسیاری از برنامهریزان و مدیران را
به شناسایی کمیت و کیفیت چگونگی تعادلبخشی کیفیت زندگی در محلههای شهری عالقهمند
کرده است (شماعی و همکاران .)200 :1301 ،شاید یکی از بهترین چارچوبهای نظری در این
باره ،به بدکوک مربوط باشد که آن را در کتاب شهرهای با ساختار ناعادالنه مطرح میکند .به
استدالل او ،تقاضا برای مسکن بهطور اساسی نتیجة ساختار اشتغال است؛ زیرا موقعیت در بازار
کار ،اصلیترین عامل تعیینکنندة منابع مالی خانوار بهشمار میرود .این امر نیز مهمترین دلیل
دسترسی به مسکن است .نهادهای شهری ،شبکة حملونقل ،امکانات آموزشی ،تسهیالت رفاهی
عمومی و غیره سازوکار ثانوی در توزیع منابع هستند .زندگی در منطقة خوب ،به معنای دسترسی
آسان به تسهیالت و امکانات باکیفیت است که به لحاظ جغرافیایی بهطور نابرابر توزیع شده است.
بهنظر بدکوک ،زمینهای شهری و بازارهای مسکن در تقویت و انباشت نابرابریهای آغازین ناشی
از بازار کار تأثیرگذارند .دولتهای مرکزی و محلی گاه برای متعادلکردن و تحملپذیرکردن روند
تمرکز امتیازات با درنظرگرفتن خطمشیهای مبتنی بر توزیع مجدد به نفع محرومان در این امر
مداخله میکنند (ساوج و وارد .)191 :1399 ،درمجموع ،دیدگاههای نابرابری اجتماعی در دورة
معاصر را میتوان در سه دیدگاه فکری قرار داد:
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 .1دیدگاه کارکردی که از بررسیهای دورکیم سرچشمه گرفته است؛
 .2دیدگاه برخوردی که از تحقیقات مارکس برآمده است؛
 .3دیدگاه ترکیبگرایی که ماکس وبر ،جامعهشناس آلمانی بنیانگذار آن بوده است
(سجادیان و همکاران.)37-31 :1300 ،
در عین حال ،از دهة  1019به بعد ،مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی وارد ادبیات جغرافیایی
شد .هاروی عدالت اجتماعی را عاملی برای فائقآمدن بر تعارضاتی میداند که الزمة همکاری
اجتماعی برای ترقی افراد است .در این میان ،اصولی که از نظر عام پذیرفته باشد ،برای عدالت
اجتماعی وجود ندارد .در این میان ،همواره این دو سؤال مطرح است که چه چیزی باید توزیع
شود و این توزیع باید میان چه کسانی و چه چیزهایی باشد (هاروی)00-07 :1370 ،؛ بنابراین
عوامل گوناگونی مانند دسترسی به مسکن ،برخورداری از خدمات ،عدالت در توزیع کاربریها،
فاصلة محل کار تا محل سکونت ،کیفیت ساخت ،اجزای کالبدی ،طبقة اجتماعی و غیره در
ترسیم وضعیت احساس نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی ساکنان مسکن مهر در
شهرهای جدید ،نقش خواهند داشت .عوامل اصلی احساس نابرابری اجتماعی و جداییگزینی
فضایی در شکل  1آمده است:

شکل  .1عوامل اصلی احساس نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی

فرضیة پژوهش
فرضیة پژوهش حاضر این است که میان اشکال کالبدی-فضایی و اشکال اجتماعی یا به عبارت
دیگر ،میان ساخت فضایی و ساخت اجتماعی ،رابطة آشکاری وجود دارد و الگوی توسعة
مسکن مهر ،سبب تشدید احساس نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی اقشار کمدرآمد
ساکن در این مجموعهها شده است.
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روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-پیمایشی است .برای گردآوری دادهها از پرسشنامة
محققساخته ،شامل سؤاالت توصیفی خانوارها مبنی بر سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،میزان
تحصیالت ،نوع شغل و غیره و مسکن آنها از جمله نوع مالکیت ،تعداد طبقه ،واحد ،وضعیت
نماسازی ،وضعیت سیستم گرمایشی و سرمایشی و غیره ( 17سؤال) ،سؤاالت پنجگانة لیکرت
( 30سؤال) و سه سؤال باز بهصورت مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شده است.
جامعة آماری این پژوهش ،همة خانوارهای ساکن در مسکن مهر شهر جدید سهند تبریز و
مسکن مهر شهر جدید گلبهار مشهد است .با توجه به محدودیتهای مالی ،وقت ،نیروی انسانی
و تمایل کم ساکنان به مشارکت در تکمیل پرسشنامهها ،دو نمونة  09تایی مستقل بهصورت
نمونهگیری خوشهای در فازهای مختلف پروژه ،پیمایش شد .از آنجا که حداقل حجم نمونه در
مطالعات به روش علی-مقایسهای و آزمایشی 10 ،نفر برای هر گروه توصیه شده است (دالور،
 ،)1399در این پژوهش برای افزایش اعتمادپذیری نتایج و قابلیت تعمیم آن به جامعة آماری،
حجم  09نفری برای هر گروه ،مدنظر قرار گرفت .با توجه به همگنبودن جامعة آماری ،به
حجم باالی نمونه کمتر نیاز بود .بدینترتیب ،پرسشنامة محققساخته ،شامل  30گویه مستخرج
از مبانی نظری از سوی پرسششوندگان بر مبنای طیف پنجگزینهای لیکرت ،از درجة خیلی
موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و خیلی مخالفم ،ارزیابی شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف و  tبرای نمونههای مستقل ،تفاوت میانگین و همبستگی) نرمافزار  SPSSنسخة 29
استفاده شد تا دستیابی به اهداف و مقایسة تطبیقی پاسخ کنشگران دو نمونه مورد مطالعه صورت
بگیرد .در این مطالعات ،برای سنجش اعتبار ،از اعتبار محتوا (اعتبار صوری) استفاده شد.
بدینصورت که پرسشنامة محققساخته ،پیش از اجرا در اختیار چند نفر از متخصصان و استادان
قرار گرفت و تأیید شد (روایی پرسشنامه) .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از تکنیک آلفای
کرونباخ استفاده شده است .براساس نتایج تحلیل پایایی سنجههای پرسشنامه ،مقدار ضریب
آلفای کرونباخ تنها در ارتباط با متغیرهای پوششدهندة ابعاد کالبدی ( 10گویه) ،ابعاد خدماتی
( 2گویه) ،ابعاد زیستمحیطی ( 0گویه) ،ابعاد اجتماعی ( 0گویه) و ابعاد اقتصادی ( 0گویه)،
مجموعاً  30گویه معادل  9/907محاسبه شدهاند.
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شاخصها ،متغیرها و سنجههای پژوهش
در پژوهشهای گوناگون ،ساخت اجتماعی و ساخت فضایی شهر و مسکن (فضای) شهری
مدنظر قرار گرفته است ،اما واژگان ساخت فضایی و ساخت اجتماعی بهتنهایی استفاده نشدهاند.
از این منظر ،پژوهشهایی که نابرابری اجتماعی را مبنای بررسی قرار دادهاند ،از جنبة واکاوی
ساخت اجتماعی و پژوهشهایی که جداییگزینی فضا و تحلیل فضایی را کانون تحلیلهایشان
قرار دادهاند ،از وجهة ساخت فضایی ،در قالب جدول  1بررسی شده است تا شاخصهای
کاربردی آنها نشان داده شود.
جدول  .1شاخصهای نابرابری اجتماعی و فضایی (در اندیشة اسالمی) از منظر پژوهشگران
دیگر

منبع :نگارنده1931 ،

با استناد به جدول  1و شاخصهایی که در بخشهای پیشین نوشتار آمده است ،همچنین
مشورت با متخصصان در حوزة مورد بررسی ،پنج معیار اصلی کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی،
خدماتی و زیستمحیطی بهعنوان معیارهای اصلی سنجش وضعیت برخورداری مساکن مهر
مدنظر از منظر نحوة ارتباط و تأثیرگذاری ساخت فضایی بر ساخت اجتماعی و بهطور خاص
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نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی (جدول  )2انتخاب شدند .برای عملیاتیکردن سنجش
این معیارها 30 ،شاخص تدوین شده است .بر همین اساس ،هر شاخص بهصورت یک یا چند
گویه (مجموعاً  30گویه) طراحی شده است .این گویهها در پرسشنامة محققساخت ،با طیف
پنجسطحی لیکرت میان پرسششوندگان توزیع شد .طراحی گویهها با هدف تبدیل مفاهیم
منبعث از شاخصها به معانی انضمامی بوده و سعی شده است مفاهیمی ملموس برای
پرسششوندگان طراحی شود.
جدول  .2تدوین معیار ،شاخص و گویههای پژوهش

منبع :نگارندگان1931 ،
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بررسی تطبیقی امتیاز گویههای پژوهش در نمونة مسکن مهر سهند و مسکن مهر گلبهار
برای جمعبندی پاسخهای پرسششوندگان ،در قالب الگوی لیکرت و برای محاسبة امتیاز نهایی
هر گویه از رابطة  1استفاده شد (:)Jamatia et al., 2019 ; Wang and Hofe, 2007
() 1
Score.t= (N1*1) +(N2*2)+(N3*3)+(N4*4)+(N5*5) /N-n

در این رابطه N1،تعداد پاسخ خیلی مخالف N2 ،تعداد پاسخ مخالف N3 ،تعداد پاسخ
متوسط N4 ،تعداد پاسخ موافق و  N5تعداد پاسخ خیلی موافق است score.t .نیز نشاندهندة
امتیاز کل بهدستآمده برای هر گویه و  Nو  nبهترتیب تعداد کل سؤاالت و تعداد سؤاالت بدون
پاسخ یا غیرمعتبر را نشان میدهند .براساس این فرمول 199 ،پرسشنامه (در قالب دو نمونة
مستقل  09تایی) تحلیل و به لحاظ امتیاز نهایی در قالب پنج شاخص اصلی پژوهش در دو
نمونه مقایسه شد (جدول .)3
جدول  .9نتایج مقایسة امتیاز نهایی شاخصهای پژوهش در نمونة مسکن مهر سهند و مسکن
مهر گلبهار

براساس جدول  ،3شاخصهای کالبدی ،محیطزیستی و اجتماعی بهترتیب با امتیاز نهایی
 3/1 ،2/1و  2/0در نمونة گلبهار ،بیشتر از نمونة سهند هستند .در عین حال ،امتیاز شاخصهای
خدماتی و اقتصادی بهترتیب با امتیاز نهایی  0و  2/0در نمونة سهند بیشتر از نمونة گلبهار
برآورد شده است .در میان شاخصهای مورد بررسی ،در هر دو نمونة سهند و گلبهار ،تنها
شاخص خدماتی و زیستمحیطی بهطور مشابه (اما با امتیازات متفاوت) باالتر از متوسط ارزیابی
شده است و باقی شاخصها از حد متوسط پایینتر هستند .میانگین امتیاز نهایی شاخصهای
پنجگانة پژوهش در نمونة گلبهار ( )2/90با اختالف کم ،از نمونة سهند ( )2/90بیشتر است؛
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درحالیکه مجموع امتیاز نهایی در نمونة گلبهار به لحاظ مؤلفههای ساخت کالبدی-فضایی و
ساخت اجتماعی -اقتصادی بیشتر از نمونة سهند است (بهترتیب  2/77و  ،2/09در مقابل 2/07
و  .)2/0در هر دو مؤلفة مذکور ،مقدار امتیاز نهایی از حد متوسط پایینتر محاسبه شده است.

معرفی محدودة مورد مطالعه
مسکن مهر شهر جدید سهند (تبریز)
مطالعات مکانیابی شهر جدید سهند از بهمن سال  1311آغاز و در آبانماه  1310به تصویب
شورای عالی معماری و شهرسازی رسید .شهر جدید سهند در فاصلة  29کیلومتری جنوب غربی
شهر تبریز واقع شده است و از نظر تقسیمات اداری-سیاسی در بخش اسکو از شهرستان تبریز
قرار دارد .ساختوسازها و عملیات اجرایی در این محدوده ،در قالب چهار فاز آمادهسازی
مدنظر بوده است:
 فاز اول :مشرف به درة اسکو و در قسمت جنوب غربی شهر سهند که از سه محله و
یک مرکز ناحیه تشکیل شده است .در این قسمت از شهر مراکز تجاری ،اداری ،آموزشی
و اماکن مسکونی اعم از ویالیی و آپارتمانی از سوی شرکتهای تعاونی مسکن،
انبوهسازان و سرمایهگذاران خصوصی ایجاد شدهاند.
 فاز دوم :در مجاورت فاز اول ،با حدود  029هکتار وسعت ،از  3ناحیه و  0محله تشکیل
شده است.
 فاز سوم :در مساحت  009هکتار و برای اسکان بیش از  09هزار نفر پیشبینی شده
است که  3ناحیة شهری را شکل میدهد.
 فاز چهارم :در یک مساحت  331هکتاری در  19کیلومتری شهر جدید سهند قرار دارد
(طهماسبنژاد00 -01 :1303 ،؛ محمودی.)39 :1300 ،
در شهر جدید سهند 305099 ،واحد مسکن مهر در قالب انبوهسازی ،تعاونی و خودمالک در
سایتهای مختلف درنظر گرفته شده است .در پژوهش حاضر ،نمونهای  09عددی از مسکن
مهر شهر جدید سهند ،از میان فازهای مختلف پروژه انتخاب شده است .نتایج سؤاالت توصیفی
مربوط به وضعیت کمی و کیفی مسکن مورد مطالعه نشان میدهد ،درمجموع  19درصد
کنشگران مالک مسکن هستند .قدمت سکونت افراد در مسکن فعلی بهطور میانگین چهار سال
برآورد شده است .مساحت واحد مسکونی نیز بهطور میانگین  92مترمربع محاسبه شده است.
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واحد مسکونی در بیشتر موارد دو اتاق داشته است و در  01درصد از حجم کل نمونه ،دارای
سیستم گرمایش و سرمایش (پکیج ،شوفاژ ،کولر و غیره) بوده است .نمای ساختمان همة
واحدهای بررسیشده ،سیمان رنگی است .متوسط تعداد طبقات ساختمان ،طبقة ساکن و تعداد
واحد بهترتیب  0طبقه ،طبقة  3و  10واحد گردآوری شده است .در این مطالعات ،نمونهها از
فازهای  3 ،2و  0شهر جدید سهند که مسکن مهر دارند ،گردآوری شدهاند.

مسکن مهر شهر جدید گلبهار (مشهد)
شهر جدید گلبهار ،نخستین شهر نوبنیاد در اطراف شهر مشهد است .این شهر در منطقة شهری
مشهد و در  09کیلومتری شمال غربی شهر ،در محلی خوش آب و هوا و باالتر از شهرهای
ییالقی شاندیز و طرقبه و در  19کیلومتری شهر چناران قرار دارد .مطالعات مرتبط با برنامهریزی
و طراحی شهر جدید گلبهار ،الگوی مراحل توسعة شهر جدید را در دورة  20ساله (-1379
 )1300و در ورای آن مشخص کرده است (ابراهیمزاده و همکاران .)12 :1393 ،مراحل توسعة
شهر جدید گلبهار در چهار فاز مختلف پیشبینی شده است که عبارتاند از:
 فاز اول :این فاز نزدیکترین فاصله به مسیر ارتباطی مشهد -قوچان را داشته و پیشبینی
اسکان  00هزار نفر برای آن مدنظر بوده است.
 فاز دوم :ناحیة مرکزی شهر که از فاز اول آغاز شده است ،در این فاز تکمیل خواهد شد.
اسکان  130هزار نفر در این فاز مدنظر بوده است.
 فاز سوم :توسعه و اسکان  301هزار نفر جمعیت در این فاز پیشبینی شده است.
 فاز چهارم :ساختوساز در حاشیة جنوبی شهر پیشبینی شده است (پیلهوران:1303 ،
.)121-129
براساس  09نمونة کنکاششده در نمونة گلبهار 09 ،درصد کنشگران مالک واحد مسکونی
در آن ساکن بودهاند .متوسط قدمت سکونت در واحد مسکونی فعلی آنها ،چهار سال و متوسط
مساحت آن 77 ،مترمربع برآورد شده است .واحدهای بررسیشده دو اتاق و سیستم گرمایشی و
سرمایشی (پکیج ،شوفاژ ،بخاری) دارند ( 09درصد) .تعداد طبقة کل ساختمان ،طبقة ساکن و
تعداد واحد بهترتیب برابر  3طبقه ،طبقة  2و  10واحد محاسبه شده است .نمای همة ساختمانها
سیمان رنگی است.
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شهر جدید
گلبهار

شکل  .2موقعیت شهر جدید گلبهار به شهر مشهد (سمت راست) و شهر جدید سهند به شهر
تبریز (سمت چپ)

یافتههای پژوهش
براساس نتایج پژوهش ،میانگین سنی پاسخدهندگان  39سال و در دو نمونة شهر جدید سهند و
شهر جدید گلبهار ،بهترتیب  30و  02سال است .در نمونة سهند ،کمترین و بیشترین سن
بهترتیب  10و  01و در نمونة گلبهار بهترتیب  27و  99بوده است .به لحاظ جنسیت ،در نمونة
سهند  10درصد پاسخدهندگان مرد و باقی ( 31درصد) زن و در نمونة گلبهار 01 ،درصد مرد و
 00درصد زن بودند 71 .درصد پاسخگویان در نمونة سهند و  00درصد در نمونة گلبهار متأهل
بودهاند .همچنین در نمونة سهند ،بیشتر پاسخگویان ( 09درصد) تا مقطع دیپلم درس خواندهاند.
 10درصد بیسواد 22 ،درصد دارای مدرک فوقدیپلم و بقیه ( 11درصد) دارای مدرک
کارشناسی یا باالتر هستند .در نمونة گلبهار نیز 09 ،درصد (بیشترین آمار) تا مقطع دیپلم تحصیل
کردهاند .در عین حال 29 ،درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر و  10درصد دارای مدرک تا
فوقدیپلم و باقی ( 19درصد) بیسواد بودند.
شغل بیشتر سرپرستان خانوار در نمونة سهند ( 10درصد) و نمونة گلبهار ( 12درصد) آزاد
است .از نظر درآمد ماهیانه ،در نمونة سهند ،تقریباً نیمی از پاسخگویان ( 01درصد) ،دارای
درآمد  1تا  1میلیون و  099هزار تومان هستند .در نمونة گلبهار نیز بیشترین فراوانی به همین
رده ( 39درصد) مربوط است .تعداد اعضای خانوار بهطور میانگین در نمونة سهند و گلبهار
چهار نفر محاسبه شده است.
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کاربرد آزمون هم بستگی در شناسایی وضعیت ارتباط متغیرهای ساخت کالبدی و ساخت
اجتماعی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجة رابطة یک متغیر کمی با متغیر کمی
دیگر است .ضریب همبستگی یکی از معیارهای استفادهشده در تعیین همبستگی دو متغیر است.
ضریب همبستگی نشاندهندة شدت رابطه و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) و بین  1تا -1
است و در صورت نبود رابطه ،بین دو متغیر برابر صفر است .معناداری در همبستگی به این
معناست که آیا همبستگی بهدستآمده بین دو متغیر را میتوان تصادفی دانست ،یا اینکه آیا میان
دو متغیر همبستگی وجود دارد (مؤمنی .)111-119 :1397 ،نتایج تحلیل همبستگی میان دو
متغیر ساخت کالبدی و ساخت اجتماعی نشان میدهد ،میان این دو متغیر ارتباط مستقیم
معناداری وجود دارد؛ به نحوی که ضریب اسپیرمن معادل  9/111و ضریب پیرسون برابر 9/199
برآورد شده است .این ضرایب با مقادیر نسبتاً قوی ،در سطح اطمینان  00درصد تأیید شدهاند.
کاربرد آزمون  tبا نمونههای مستقل در مقایسة نتایج پرسشنامه در نمونههای مطالعاتی
این آزمون برای مقایسة تفاوت گویههای معرف مؤلفههای ساخت کالبدی-فضایی و ساخت
اجتماعی-اقتصادی در دو نمونة مستقل مسکن مهر سهند تبریز و گلبهار مشهد استفاده شده
است .با توجه به اینکه متغیرهای مقایسهشده ،مقیاس اندازهگیری ترتیبی را دارند ،آزمون
ناپارامتریک یومن ویتنی بیشتر توصیه میشود (میراحمدیزاده و همکاران71 :1307 ،؛ سلطانی،
07 :1300؛ محمدزاده ،)290 :1300 ،اما با اجرای آزمون کلموگروف -اسمیرنوف و اثبات توزیع
نرمال متغیرهای مورد مطالعه ،همچنین با توجه به تعداد زیاد متغیرهای ترتیبی ،از آزمون

t

استودنت دونمونهای استفاده شد که توان بیشتری برای نشاندادن تفاوتهای معنادار دارد .از
میان پنج بعد اصلی بررسیشده ،توزیع نرمال متغیرها در عوامل کالبدی ،زیستمحیطی ،اجتماعی
و اقتصادی تأیید و تنها دربارة عامل خدمات ،معناداری آزمون در سطح اطمینان  00درصد رد
شده است (جدول .)0
با توجه به نرمالبودن دادهها ،آزمون  tبرای شناسایی تفاوت دو نمونة مستقل مطالعات انجام
شد .خروجی اول (جدول  ،)0نشاندهندة آمار توصیفی مربوط به دو نمونه به تفکیک پنج دسته
عامل اصلی است.
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جدول  .4آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

جدول  .5آمار توصیفی حاصل از اجرای آزمون  tبه تفکیک نمونههای مطالعاتی

خروجی بعدی آزمون  ،tبه آمار استنباطی مربوط است و یکسانی میانگینها را بیان میکند.
با توجه به مقدار  ،sigدر سطح اطمینان  00درصد از آنجا که سطح معنادار در متغیرهای
خدماتی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی از  9/90کمتر است ،فرضیة  H0مبنی بر
یکسانبودن دادهها در هر دو گروه رد میشود و نشاندهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان دو
گروه است.
جدول  .6آمار استنباطی حاصل از اجرای آزمون  tبه تفکیک نمونههای مطالعاتی
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از سوی دیگر ،با توجه به فاصلة تفاضل میانگینها و حد پایین و باالی محاسبهشده میتوان
دربارة تأثیرگذاری متغیر مستقل (گروههای مستقل) بر متغیر وابسته نظر داد (مؤمنی-71 :1397 ،
 .) 77هرگاه حد پایین و حد باال مثبت باشند ،تفاوت میانگین دو جامعه بیشتر از صفر و میانگین
جامعة اول از جامعة دوم باالتر است؛ مانند متغیرهای ابعاد خدماتی و اقتصادی که نشان میدهد
میانگین این متغیرها در نمونة شهر سهند (گروه  )1بیشتر است و از اینرو موقعیت آنها از شهر
گلبهار بهتر است.
هرگاه حد پایین و حد باال منفی باشند ،تفاوت میانگین دو جامعه کمتر از صفر و میانگین
جامعة اول از جامعة دوم نیز کمتر است؛ مانند متغیرهای ابعاد زیستمحیطی و اجتماعی که
نشان میدهند میانگین این متغیرها در نمونة گلبهار (گروه  )2بیشتر است و در این شهر از
وضعیت بهتری برخوردارند .درنهایت اینکه هرگاه حد باال مثبت و حد پایین منفی باشد ،تفاوت
میانگین دو جامعه معنادار نیست؛ مانند متغیرهای کالبدی ،ساخت کالبدی-فضایی و ساخت
اجتماعی-اقتصادی که نشان میدهد تساوی میانگین دو جامعه رد نمیشود و درواقع وضعیت
دادهها در هر دو جامعة مستقل مورد بررسی یکسان است .به عبارت دیگر با وجودی که در
برخی متغیرهای بررسیشده اثبات وضعیت یکساننبودن دادهها در دو جامعه صورت گرفت،
درمجموع ،ساخت کالبدی-فضایی و ساخت اجتماعی-اقتصادی برآورد شده از آنها ،در
نمونهها از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
طرح مسکن مهر در ایران ،بزرگترین اقدام دولتی در حوزة مسکن شهری پس از انقالب
اسالمی است که با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار کمدرآمد اجرا شده است .با وجود این،
مطالعة ارتباط نتایج سیاستگذاریهای ساخت و تولید مسکن انبوه و مناسبات اجتماعی حاصل
از آن در ایران چندان مدنظر قرار گرفته است .در نوشتار حاضر ،با بررسی مساکن مهر در دو
نمونة مسکن مهر شهر جدید سهند و مسکن مهر شهر جدید گلبهار میتوان گفت در نیمی از
شاخصها و گویههای پژوهش ( 10گویه از  30گویه) ،تفاوت معناداری میان دو گروه مورد
بررسی وجود ندارد؛ به این معنا که الگوی توسعة مسکن مهر در هر صورت (جدای از مکان
اجراسازی آن) به خواستها و دیدگاههای یکسانی منجر شده است .در عین حال ،با توجه به
 09درصد تفاوت در میان پاسخ کنشگران نمیتوان نظری واحد و یکسان برای الگوی مسکن
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مهر در شهرهای مختلف درنظر گرفت .همچنین بایستی الزامات بومی ،اجتماعی و اقتصادی هر
منطقة شهری در ساختوسازها و طراحی مجموعههای مسکن مهر مدنظر قرار میگرفته است.
بنابراین براساس یافتههای پژوهش بهنظر میرسد که انتظارات ساکنان از ساخت کالبدی-
فضایی و ساخت اجتماعی-اقتصادی براساس آنچه در مجموعههای مسکن مهر شکل گرفته،
پایینتر از متوسط حد انتظار است و به همین دلیل نمیتواند تصدیقی بر نبود نابرابری
اجتماعی -اقتصادی و جداییگزینی این الگوی توسعة مسکن باشد .براساس سه سؤال باز
مصاحبهشده که با هدف امکان تعامل بیشتر با ساکنان این مجموعهها اجرا شد ،در  199نمونة
مورد بررسی ،بالغ بر  09درصد کنشگران بیان کردهاند که نهتنها خود را جزئی از مادر شهر
اصلی (تبریز یا مشهد) محسوب نمیکنند ،بلکه مجموعههای ساکن در آن را نیز قابلقیاس با
مادرشهر نمیدانند .همچنین  00درصد ساکنان از سکونت در این مجموعهها رضایت نداشتند و
تنها دلیل اسکان خود در این مجموعهها را ناتوانی مالی برای اسکان در مادرشهر اصلی ذکر
کردهاند .حدود  09درصد پرسششوندگان نیز مکانیابی مسکن مهر در مجاورت حداقل  29تا
 09کیلومتری شهر اصلی را سبب جدایی و تحمیل هزینههای گزاف بهمنظور جابهجایی و
حملونقل دانستهاند .بهدلیل تنیدهشدن توان اقتصادی خانوارها بهمنظور تهیة مسکن با وضعیت
اجتماعی آنها ،الگوی مسکن مهر سبب نابرابری اجتماعی و جداییگزینی فضایی اقشار
کمدرآمد ساکن در این مجموعهها شده است .در این مجموعهها ،کالبد فیزیکی واحد مسکونی
توسعه یافته ،اما به ارائة خدمات ،امکانات و رفاه ضروری آن توجه چندانی نشده است؛ به
نحوی که گاهی ساکنان برای برخورداری از سادهترین مایحتاج روزانه مانند نان مجبورند
چندین کیلومتر را طی کنند .بهنظر میرسد ،عالوهبر مدیریت و کنترلی که باید بر توسعة کمی و
کیفی خدمات رفاهی و جانبی و بهویژه حملونقل و جابهجایی در توسعة آتی این مجموعهها
صورت بگیرد ،شکلدهی مراکز اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی نیز بهشدت مورد نیاز است.
میتوان گفت دولت در پروژة توسعة مسکن مهر در شهرها ،بهواسطة نوع فضایی که تولید
کرده ،مفهوم برساختی جدیدی را دربارة مسکن شهری مطرح کرده است؛ مفهومی که با احساس
مشهود تبعیض و نابرابری در برخورداری از امکانات و خدمات اصلی در میان ساکنان این
مجموعهها ،به تشدید و بازتولید نابرابری اجتماعی و بهتبع آن به نحوی جداییگزینی این فضاها
از سایر فضاهای شهری منجر شده است؛ بهگونهای که انتظار میرود با نهادینهشدن این
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تبعیضها ،شکاف اجتماعی-فضایی میان ساکنان شهرها (بهویژه شهرهای جدید) بیشتر شود.
زندگی در مسکنهای مهر ،به نوعی با حس برچسبخوردگی همراه است؛ عنوانی که هم
بهصورتی قارچگونه در اذهان مردم در حال شکلگیری و تثبیت است و هم به صورتی عینی
قابلرؤیت است؛ زیرا مسکن مهر بهعنوان مجتمعها و خانههایی بیکیفیت ،بدون داشتن برخی
امکانات ضروری ،دارای کمبود محسوس برخی امکانات و در عین حال کیفیت کم خدمات
شناخته میشود؛ بنابراین بهنظر میرسد تأمین سرپناه ارزانقیمت در حومة شهر لزوماً تأمینکنندة
عدالت نیست .سیاستگذاری طرح مسکن مهر ،با هدف گسترش عدالت اجتماعی و تأمین
دسترسی آسان مردمی با توان درآمدی کم به مسکن با حمایت دولتی ،در قالب ساخت مسکن
ارزانقیمت ،به بازتولید نابرابری اجتماعی-فضایی انجامیده است .بررسیها نشان میدهد ،ابعاد
سیاستگذاری اجتماعی مسکن در این نوع توسعة مسکن نادیده گرفته شده است یا اینکه به
اندازة کافی به آنها توجه نشده و این امر شرایط نابرابری اجتماعی را فراهم کرده است .تبعیض
محسوس در ارائة خدمات و دسترسی به امکانات شهری (حتی امکانات اولیه مانند نانوایی) در
کنار دورافتادهبودن این مجتمعها ،به جداییگزینی این فضاها منجر شده است.
بدینترتیب میتوان با اصالح وجوه تفاوت شناساییشده میان دو نمونة مطالعه و تالش
برای کسب رضایت ساکنان در ارائة خدمات مورد نیازشان ،بیش از پیش برای توسعة اصولی
این الگوی توسعه اقدام کرد .بیشک از آنجا که این الگوی مسکن با سطح درآمدی خانوارهای
ساکن در آن متناسب است ،امید است بتوان با ارائة خدمات جانبی ،بهویژه برآوردهکردن زمینة
حملونقل آسانتر ،رضایت ساکنان مجموعهها را بهدست آورد .همچنین دقت به درنظرگرفتن
الزامات بومی هر شهر و توجه به طراحی مساکن متناسب با آن میتواند بسیار مهم باشد؛ زیرا
نمیتوان الگویی ثابت را در مناطق مختلف شهری کشور اجرا کرد و همواره به بومیسازی الگو
نیاز است.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات آجیلیان و همکاران ( ،)1300خلیلی و همکاران
( )1300و پورمحمدی و اسدی ( )1303بهدلیل نشاندادن کارآمدنبودن سیاست مسکن مهر در
تأمین همة جوانب سکونت (با تأکید بر ابعاد کالبدی ،خدماتی و زیستمحیطی) انطباق دارد.
همچنین با پژوهش لطفی و همکاران ( )1302از نظر اختالف در ارائة خدمات و بازتولید مفاهیم
نابرابری اجتماعی و مطالعات شالچی و جنگ ( )1300و سجادیان و همکاران ( )1303از منظر
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تأثیر نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی برحسب جایگاه هزینة مسکن در بودجة خانوار و توزیع
جغرافیایی اقشار مختلف و تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانوار در میزان برخورداری آنها از
خدمات شهری انطباق دارد.
با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان پیشنهادهای زیر را دربارة توسعة الگوی مسکن مهر و
در راستای ارتقای احساس برابری اجتماعی و تقویت ساخت کالبدی-فضایی و ساخت
اجتماعی -اقتصادی این مجتمعها ارائه کرد:
الف) توجه به تمرکز و وحدت در مسکن و ارتباط آن با واحدهای همسایگی مجاور (و
مادر شهر اصلی) ،توجه به توسعة زیرساختهای حملونقل برای تسهیل دسترسی به مادرشهر،
توجه به وجود زیرساختهای مناسب توسعة خدمات و امکانات مورد نیاز شهروندان (مراکز
آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،تجاری و غیره) ،بهویژه نیازها و مایحتاج روزانة شهروندان ساکن،
توجه به حریم ساختمانهای مسکونی برای احترام به حقوق شهروندی و استفاده از مصالح
مناسب بهمنظور حفظ بیشتر حریم خصوصی خانه ،اهمیت دوری از آلودگی فضاهای سکونتی
(مدیریت بحث جمعآوری زباله ،جانوران موذی ،جمعآوری فاضالب و غیره) ،اهمیتدادن به
اصل سلسلهمراتب و درجات ارتباط و سازمان فضایی مسکن ،استفاده از مصالح و اجزای
بومآورد و هماهنگ با کل مجموعة همسایگی.
ب) ارتقا و بهبود رفتار اجتماعی در فضاهای همسایگی با ایجاد محلة مسکونی دنج و
خودمانی ،توجه به حریم خصوصی همسایگان در مکانیابی سکونتگاه ،اهمیتدادن به زندگی
اجتماعی با فراهمکردن بستر امنیت اجتماعی محلة مسکونی و واحد همسایگی ،طراحی
مسکن با توجه و احترام به اعتقادات و عالقة مردم در طراحی و رعایت خواستههای عاطفی و
مذهبی ،مردم.
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