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مقدمه :طرح تولید انبوه مسکن ارزان برای گروههای کمدرآمد در قالب
مسکن اجتماعی ،یکی از برنامههای محوری دولت نهم برای برقراری عدالت
اجتماعی و کمک به گروههای محروم شهری است که در دولت دهم و
یازدهم ادامه یافته است .لذا پژوهش حاضر با علم به اینکه اجرای مسکن
مهر آثار و پیامدهای مثبت و منفی فراوانی درپی داشته است و نیز با تلفیقی
از نظریههای رویکرد محرومیت اجتماعی ،تفکیک و طرد اجتماعی و رویکرد
رادیکال نابرابری ،به آسیبشناسی مسکن اجتماعی (مهر) با رویکرد نابرابری
طبقاتی و انحرافات شهری تبریز ،باهدف کاربردی ارائه راهکار برای تصحیح
و جبران نقاط ضعف برنامهریزی و اجرای مسکن اجتماعی میپردازد.
روش :پژوهش حاضر ازنظر گردآوری دادهها یک بررسی پیمایشی-
میدانی بود .ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بسته از نوع محقق ساخته
بود .جامعه آماری تحقیق شامل  503816خانوار (مجموع خانوارهای ساکن
در مسکن مهر سهند و خانوارهای تبریزی ساکن در سایر انواع مسکن)
بود .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل  1075خانوار محاسبه
گردید .شیوه گزینش نمونه بر اساس نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
بود .همچنین ،تحلیل دادهها با مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل
مربعات جزئی انجامگرفته است.
یافتهها :روابط بین سکونت در مسکن مهر با هر یک از متغیرهای
برونزای نابرابری امنیت اجتماعی ،نابرابری توزیعی ،نابرابری سرمایه
اجتماعی ،نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور و نابرابری اجتماعی ،قابل
پیشبینی بوده و دو متغیر نابرابری اقتصادی و نابرابری شاخصهای سبز
زندگی از مدل خارج شدند.
بحث :تأخیر در ایجاد زیرساختهای ضروری و تأسیسات و عدم خروج از
مهندسی زدگی ،زمینه تبدیل زندگی در مجموعهها را بهنوعی آلونکنشینی
فراهم خواهد آورد که این مورد همسو با فقر شهری ،پیامدهای گسترده
اجتماعی ،نابرابری طبقاتی و انحرافات شهری را درپی خواهد داشت.
 .1مقاله حاضر از رساله دکتری سعید ایرانی «آسیبشناسی مسکن اجتماعی (مهر) با
رویکرد نابرابری طبقاتی و انحرافات شهری تبریز» استخراج شده است.
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Expended Abstract
Introduction: Mass production of affordable housing
for low-income groups in the form of social housing
was one of the axial plans of the ninth Government to
establish social equality and help disadvantaged urban
groups and has been continued in the tenth and eleventh governments. Therefore, acknowledging that Mehr
Housing Plan has brought about numerous positive and
negative consequences, the present research provides a
pathological assessment of social housing (Mehr) taking
an approach toward social class inequality and urban deviation in Tabriz in order to practically revise and compensate for the weaknesses of planning and implementation of social housing.
Method: In terms of its goals and time period, this research is of applied and cross-sectional nature and in
terms of data collection, it is a field survey research. Data
collection tool is a researcher-made close-ended questionnaire. Statistical population includes 503816 households
(total households living in Sahand Mehr houses and Tabrizi households living in other houses). Sample size was
calculated at 1075 households based on Cochran formula.
Selection method is based on multistage clustering. Major theories of the research include “social disadvantage
approach, social segregation and exclusion, ecology of
deviations and the radical approach of inequality and deviations” and the theoretical framework of the research is
an integration of these theories. Data were analyzed using
Structural Equation Modeling and Partial Least Square.

136

آسیبشناسی مسکن اجتماعی (مهر) با رویکرد نابرابری طبقاتی و انحرافات شهری تبریز

Pathology of Social Housing (Mehr) with the Classical Inequality ...

Findings: Analysis of the model and comparison of the figures indicate that the
relationships between tendency to social harms and any of exogenous variables of
living in Mehr houses (11.50), social security inequality (7.28), distributional inequality (2.52), social capital inequality (2.42), health-based living index inequality (2.42) and social inequality (5.70) can be predicted. Two variables of economic
inequality and green living index inequality were excluded from the mode.
Path coefficient table between exogenous and intrinsic variables
T Statistics (|O/STERR|)
7.286287

Inequality of security -> Tendency to social harm

2.523963

Distributive inequality -> Tendency to social harm

5.707630

social inequality -> Tendency to social harm

27.651037

social inequality -> Inequality of security

9.317072

social inequality -> Distributive inequality

96.837119

social inequality -> Social capital

2.273830

social inequality -> Healthy lifestyle

17.266949

Social capital -> Tendency to social harm

2.418280

Healthy lifestyle -> Tendency to social harm

4.265426

Residence in Mehr Housing -> Tendency to social
harm

11.504991

Residence in Mehr Housing -> social inequality

0/026

Economic disparities-> Tendency to social harm

0/097

Uneasy green city ->Tendency to social harm
indicators
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Discussion: According to Burgess’s theory, in the transitional region for several
reasons such as high levels of population mobility, high migration rates, house
demolitions and population density, the highest rates of crime and delinquency are
observed. The demographic and ecological disturbances in the transitional region
cause the destruction of the functional capacity of social institutions such as the
family and the control of the behavior of the inhabitants. On the other hand, the
traditional values of ethnic culture do not have the potential to convince youth,
and they are drawn to a marginal position. Consequently, they do not have group
identities and references that lead them to behave in a society that is accepted. In
this framework, Mehr housing has the status of a (transitional) space. According
to theorists, this causes urban deviations. As a result, if the process of developing
the construction of the Mehr Housing Projects continues and does not pay attention to the provision of services and other needs of the people in a residential
environment, and only a residential unit produced, large collections made, almost
The inhabitants are vacant and only certain social strata reside in a coercive and
temporary way, and a growing withdrawal of applicants will occur. Delay in the
creation of necessary infrastructure and facilities leads to a kind of life transformation into a kind of urban poverty and will result in wider cultural, social and even
political consequences.
This finding with the findings of the study in line with previous research indicates
that in the case of continuing the development of construction and structures of projects of Mehr housing and in the case of non-attention to the provision of services and
other needs and needs of people in the residential environment, the wide sets built,
almost is vacant of population and only certain social strata in coercive and temporary way will be inhibited, and a growing withdrawal of applicants will occur. Delay
in the creation of essential infrastructure and installations of essential infrastructure
(Iran’s cultural services, water, Electricity, telecommunication, etc.) and building
structures (cultural, educational, health, space, security and disciplinary services)
will provide the transformation of life into a kind of hut which this case in line with
urban poverty will be caused widespread socio-cultural and even political outcomes.
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Therefore, in the short term, Mehr Housing Project is faced numerous problems,
financial constraints in investing and locating projects caused the projects face
with lack of adequate demand. This situation has caused numerous problems for
government officials and the private sector involved in the construction of the
project which ultimately to absorb the population is resorted in a variety of ways.
But what is specifically mentioned here is the situation and living conditions for
people who will live in units built for a short time. Also, based on the approach
of social deprivation, social deprivation occurs when individuals and groups of a
community are not able to fully participate in a community in which they live. The
result is that incomes, abilities and other characteristics of the poor people will be
away unthinkably from the standards of society and the group that belongs to it.
Accordingly, poverty is a social structure and is often known as a characteristic for
specific groups such as women, the elderly and the disabled. The most important
feature of this approach has not only focused on the consequences of social deprivation, but also on the process that leads to it. Some theorists consider poverty as
a disability in social participation and discussed the concept of poverty using the
concept of (social exclusion). In this view, social exclusion occurs when people
are not able to participate in society. And it happens where people and groups are
involuntarily deprived of opportunities to participate in social affairs.
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مقدمه
نیاز مسکن برای بشر از ابتدای زیست بر کره خاکی امری مهم و ضروری بوده و انسان
از اولین ساعات زیست به نیاز اولیه و حیاتی به نام سرپناه و محل سکونت اندیشیده است.
هدف اصلی مسکن بهوجود آوردن محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است.
عالوه بر تأمین نیازهای فردی ،مسکن باید قادر به برآورده ساختن نیازهای اجتماعی انسان
نیز باشد؛ اما با مدرن شدن جامعه و رشد جمعیت ،تغییر شکل خانواده ،افزایش شمار
خانوادههای هستهای شهری ،بحرانکار و هجوم مردم به شهرهای بزرگ و از سوی دیگر
در هم تنیدگی و گفتگوی دیالکتیک عوامل مختلف ،مسئله مسکن بهعنوان یک مسئله مهم
شهری ،صورت دیگری مینماید .با تشدید تقاضای فزاینده برای مسکن ،فقر شهری و
بهویژه فقر مسکن رخ مینماید و زاغهها در حواشی شهرها منزل و مسکن اقشار فقیر جامعه
میگردند .با پیدایش دولتهای رفاه ،وظیفه سیاستگذاری ،برنامهریزی و ساخت و فراهم
آوری مسکن برای اقشار مختلف اجتماع و شهروندان بهعنوان حق شهروندی پدیدار ،محل
بحث و نظریهپردازی پژوهشگران حوزههای مختلف میشود .لذا در ایران نیز ،مسکن از
مهمترین دغدغههای ناموفق دولتها در شصت سال اخیر بوده است .طرح تولید انبوه مسکن
ارزان برای گروههای کمدرآمد یکی از برنامههای محوری دولت نهم برای برقراری عدالت
اجتماعی و کمک به گروههای محروم شهری است که در دولت دهم و یازدهم ادامه یافته
است .اجرای مسکن مهر آثار و پیامدهای مثبت و منفی فراوانی دربر داشته است.
تا امروز آمار مستند سامانه مسکن مهر حاکی از آن است که در شهرهای باالی 25000
نفر ،تعداد واحدهای عقد قرارداد ساخت  43897و تعداد واحدهای افتتاح شده شامل
 34132واحد است .در شهرهای زیر  25000نفر ،تعداد واحدهای عقد قرارداد ساخت
 16580واحد و تعداد واحد افتتاحشده  14855است .در مسکن مهر سهند هم تعداد واحد
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عقد قرارداد شده  36269واحد و تعداد واحدهای افتتاحشده تاکنون  33174است (سامانه
مدیریت مسکن مهر.)2017 ،
در مسکن مهر به نیازهای جانبی ازجمله نیاز آموزشی ،اداری و انتظامی ،تجاری و خدماتی،
ورزشی ،درمانی ،فرهنگی ،پارک و فضای سبز ،مذهبی ،تجهیزات شهری ،تأسیسات شهری،
حملونقل و انبارداری ،تفریح و گردشگری و نیازهای نظارتی نیازهای عاطفی ،نیازهای نمادین
و نشانهای ،نیازهای ارتباطی و نیازهای فراغتی که در کنار مسکن بهعنوان سرپناه و جای خواب
و استراحتگاه ضروری است و باید موردتوجه و برنامهریزی دولتها باشد؛ کمتر پرداختهشده
است .یکی از پیامدهای این سیاست «مهندسیزدگی» و جداکردن قیمت مسکن اجتماعی از
عوامل اقتصادی چون «قیمت زمین و نیروی کار و قوانین عرضه و تقاضا» و در پی آن انتخاب
زمینهای ارزانقیمت و دور از مرکز شهرها ،در برنامهریزی صورتهای مختلف مسکن اجتماعی،
به «تفکیک جمعیتی» طبقات اجتماعی انجامیده است .این فرایند در بلندمدت ،نابرابری طبقاتی
را به شکل گسترده و با سرعتباال برساخت میکند .از سوی دیگر عامل آسیبهای اجتماعی
فراوان خواهد شد .لذا برآن است که در جهت تحقق اهداف «توجه به اهمیت اجتماع و نیازهای
اجتماعی آدمیان ،نگاه انسانی به افراد نیازمند مسکن و توجه به ادراک احترام و منزلت اجتماعی
ساکنان ،خروج برنامهریزان مسکن از آسیب تراکم فروشی ،توجه به نیاز تعامل در محالت،
ایجاد زمینه مهارتآموزی اقشار پایین جامعه و پیشبینی فضاهای کار ،چارهجویی برای اجتماع
زدایی تهیدستان ،دخالت دادن مردم در طرح و نقشه مسکن و مشارکتی کردن طراحی و
معنابخشی به کالبد بیروح مسکن اجتماعی بهعنوان جزء جداییناپذیر زندگی خانوادهها ،توجه
به ایجاد و تقویت شبکههای همکاری ،افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی ،لحاظ کردن تداوم
تاریخی و هویتی اجتماع محلی و ملی و تنوع اقلیمی و فرهنگی ایرانی -اسالمی در طراحی و
ساخت مساکن اجتماعی و  »...گام بردارد.
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در طول تاریخ کشور ما ،طرح مسکن اجتماعی به ابعاد ،گستردگی و جدیت مسکن
مهر وجود نداشته است و این موضوع و تبعات آن به لحاظ همهگیری از مهمترین مسائل
اجتماعی کشور به شمار میروند .از سوی دیگر به نظر میرسد این طرح که با هدف کاهش
نابرابری اقشار اجتماعی تدوین و اجراشده است؛ با دستاوردها و پیامدهای خاص خود،
حوزه جدیدی در کاربردی کردن جامعهشناسی خواهد گشود .از سوی دیگر پیوند سه
حوزه ،یعنی  -1حوزه سیاستگذاری اجتماعی (تحقیق در مورد ابعاد مسکن اجتماعی که
مهمترین ابزار کاهش نابرابری اقشار اجتماعی است و آزمون موفقیت این برنامه) -2 ،حوزه
آسیبشناسی اجتماعی (آزمون این فرض که آیا سیاست مسکن اجتماعی صرفنظر از آثاری
که بر زندگی ساکنین میگذارد پیامدهایی مانند افزایش جرم دارد) و  -3حوزه جامعهشناسی
قشرها و نابرابری اجتماعی (تفکیک اجتماعی بر بازتولید نابرابری اجتماعی) در پژوهش
تازگی و اهمیت دارد .لذا قلمرو مفهومی پژوهش ،تلفیقی میانرشتهای ،کاربردی و در جهت
گشایش چشمانداز دیالکتیکی در بررسیهای جامعهشناسی شهری است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل مسکن مهر تبریز واقع در شهر جدید سهند است .شهر
جدید سهند بهعنوان محل اصلی ساختوساز مسکن مهر تبریز پس از اجرای پروژه ،بیش از
شصتهزار خانوار را در خود جایداده است ،سهند به دلیل ایجاد واحدهای آپارتمانی ارزان،
موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به تبریز ،به شهری شلوغ و پرجمعیت تبدیلشده است .از
سوی دیگر ارزانی واحدها باعث مهاجرت از شهرهای همجوار نیز شده است .بااینکه هدف
از پروژه ،اسکان سرریز جمعیتی و رفع مشکالت حاشیهنشینی و بافت فرسوده تبریز بوده
اما به نظر میرسد که خود شهر جدید سهند اکنون به شهری شلوغ و پرجمعیت بدل شده
است .بنابراین اقشاری که برای فرار از مشکالت شهر تبریز به این شهر مهاجرت کردهاند،
حال گرفتار مشکالت جدیدی هستند .از سوی دیگر نبود زیرساختهای الزم همچون فضای
آموزشی ،درمانی ،تفریحی ،ارتباطی و حملونقلی در شرایط زیست اجتماعی ساکنان و
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کیفیت زندگیشان مشکل ایجاد کرده است .خدمات برق ،گاز ،روشنایی خیابانها ،آسفالت
نامناسب معابر و ...بسترساز مشکالت و مسائل اجتماعی گستردهتری هستند.
لذا پیشفرض پژوهش این است که مسکن مهر که در ابتدا بهعنوان نسخهای برای درمان
بیماری مسکن اقشار کمدرآمد بود؛ اکنون عوارض جانبی زیادی برای اقشار آسیبپذیر و
کمدرآمد ایجاد کرده است .امیدواران به شفای مهر ،اکنون در فضایی شلوغ ،پرترافیک و آلوده
گرفتار آمدهاند .بنابراین پژوهش حاضر به آسیبشناسی اجتماعی مسکن مهر در شهر تبریز
و بهخصوص شهر جدید سهند بهعنوان مرکز اصلی احداث واحدهای مسکونی مهر ،باهدف
کاربردی «بهبود برنامهریزی و سیاستگذاریهای آتی مسکن اجتماعی» خواهد پرداخت .لذا
در نظر دارد که در مقطع زمانی سالهای  94-95با اتخاذ رویکرد پهنانگر و باایمان به در هم
تنیدگی پدیده مسکن با سایر عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،به هدف شناخت
تأثیر آسیبهای متأثر از سکونت در مسکنمهر بر نابرابریاجتماعی و گرایش به انحرافات
اجتماعی شهری بپردازد .لذا برای تحقق هدف پژوهش ،پاسخ به سؤال زیر ضروری مینماید:
سیاستگذاری و اجرای مسکن اجتماعی با چه آسیبهایی روبروست و پیامدهای آن در
بازتولید نابرابری طبقاتی و گرایش به انحرافات اجتماعی در محیط مسکونی مهر تبریز «واقع
در مسکن مهر سهند» چگونه است؟
پیشینه تجربی
در زمینه مسکن اجتماعی پژوهشهای فراوان در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته
است که بهطور خالصه در جدول ( )1آورده میشود.
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جدول ( )1خالصه پژوهش تجربی داخلی
پژوهشگر و سال

عنوان

جعفرزاده ()2017

بررسی عوامل بروز جرم در خانههای مسکن مهر استان البرز

جهانی ()2017

ارزیابی مکانیابی پروژههای مسکن مهر با رویکرد کالبدی و زیستمحیطی در شهر
ایالم با استفاده از روش ( GISنمونه موردی :شهر ایالم)

داریپور ()2016

بررسی پیامدهای اجتماعی جدایی گزینی مکانی فضایی مسکن مهر (مطالعه
موردی :شهر امیدیه)

ملکی و همکاران
()2016

سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت سکونتی طرح مسکن مهر (مطالعه
موردی :شیرین شهر اهواز)

محمودی ()2016

ارزیابی میزان مطلوبیت پروژههای مسکن مهر از منظر برنامهریزی شهری (مطالعه
موردی مسکن مهر شهر جدید سهند)

کالنتری و حسینیزاده شهر و روابط اجتماعی :بررسی ارتباط میان میزان انزوای اجتماعی و سطح حمایتی
اجتماعی دریافتی با میزان تجربه احساس تنهایی (موردمطالعه شهر تهران)
()2016
بهمنی ()2016

ارزیابی سیاست مسکن مهر در تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری

صبحیه و ردایی
()2016

بررسی وضعیت تحقق اهداف و برنامههای طرح مسکن مهر در بخش انبوهسازی
پروژه یازده هزار واحدی مسکن مهر ماهدشت

قربانپور راسخ ()2016

بررسی جرمشناختی سیاست مسکن مهر

رجایی ()2016

تحلیل فضایی فرایندهای شهرنشینی در منطقه کالنشهری تهران

پورمحمدی و اسدی
()2015

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن در مورد گروههای کمدرآمد شهری (مطالعه
موردی شهر زنجان)

فتحی ()2015

ارزیابی تأثیرات اجتماعی (اتا) پروژه مسکن مهر اردبیل

بابایی و قربانپور
()2015

مطالعه ابعاد جرمزایی سیاست مسکن مهر
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پژوهشگر و سال

عنوان

گلستانی و همکاران
()2015

ارزیابی پروژه مسکن مهر به لحاظ انطباق با معیارها و اصول شهرسازی و معماری
(مطالعه موردی مسکن مهر البرز ماهدشت)

ارزیابی طرح مسکن مهر بر اساس معیارهای سکونتگاههای پایدار (مطالعه موردی:
زارع گاریزی ()2015
شهرک ابریشم استان البرز)
حسنی ()2015

بررسی نقش و جایگاه مسکن مهر در برنامهریزی توسعه فضایی کالبدی شهر
دماوند

حسنزاده و بهرامی
()2014

تأثیر فضای سبز عمومی مجتمعهای مسکونی بر ارتقاء زندگی اجتماعی کاربران آن
(نمونه موردی :مسکن مهر بهاران سنندج)

یغفوری و همکاران
()2014

تحلیل چگونگی توزیع فضایی -مکانی فضای سبز به عنوان راهکاری جهت بهبود
محیطزیست شهری (نمونه موردی شهر مهر)

نوری ()2014

سنجش میزان رضایتمندی ساکنان مسکن شهر تربت جام از محله

مدی و همکاران
()2014

بررسی مسکن مهر از دیدگاه توسعه پایدار مطالعه موردی

حاتمینژاد و همکاران
()2014

تبیین نقش فضاهای شهری در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت

حاجیرحیمی ()2014

آسیبشناسی مسکن مهر با رویکرد پایداری اجتماعی نمونه موردی مسکن مهر
شهرجدید هشتگرد

کماییزاده ()2014

ارزیابی تناسب مکانی -فضایی طرح مسکن مهر شهر یزد

ماجدی و زبردست
()2013

تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی رشد کالبدی شهرهای بزرگ ایران

بیرانوند ()2012

بررسی نقاط ضعف و قوت واگذاری مسکن مهر و ارائه راهکارهای اصالحی برای
نیل به اهداف تعیین شده

اکبری ()2012

ارزیابی مولفه های تأثیرگذار بر میزان موفقیت مسکن مهر در شهرهای جدید (مورد
مطالعه :شهر جدید هشتگرد)
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پژوهشگر و سال

عنوان

پورسعادت ()2012

بررسی و ارزیابی آثار طرح مسکن مهر در توسعه فضایی  -کالبدی شهر گمیشان

زیاری و همکاران
()2012

ارزیابی مسکن گروههای درآمدی و ارائه برنامه مسکن اقشار کمدرآمد (نمونه
موردی :استان لرستان)

کیش بافان ()2010

بررسی میزان مشارکت اعضا در تعاونیهای مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر
مشهد

آنامرادنژاد ()2010

بررسی فقر شهری از منظر ویژگیهای فقر ،وضعیت جهانی فقر شهری و موقعیت
ایران

زاهدی و دیگران
()2010

فقر و سرمایه اجتماعی در خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)
شهرستان قزوین

جدول ( )2خالصه پژوهش تجربی خارجی
پژوهشگر و سال

عنوان

تامسون 1و همکاران
()2017

هنوز نمیدانم چگونه ساکن دائمی و همیشگی هستم :تجزیهوتحلیل
باختینی از مسکن اجتماعی و توصیفات سالمتی در شرق لندن

کاسر 2و همکاران ()2016

بررسی نقشههای  :ZEISمقایسه محیطهای اختصاصیافته برای مسکن
اجتماعی در شهر سائوپائولو

پتکویچ 3و همکاران
()2017

در تحقیقی به تحریم سازمانی در برابر خود حکمرانی محلی؟ عدالت
محیطی و تغییرات پایدار در محلههای مسکن اجتماعی هلند

بروکرز 4و همکاران
()2017

شناسایی عوامل تعیینکننده مصرف برق مسکونی برای مسکن اجتماعی در
پرث ،استرالیای غربی

بچیو 5و همکاران ()2016

تأثیر سبک زندگی رفتاری ساکنین بر مسکن اجتماعی ایتالیا

بروکرز 1و همکاران
()2017

شناسایی عوامل تعیینکننده مصرف برق مسکونی برای مسکن اجتماعی در
پرث ،استرالیای غربی

بچیو 2و همکاران ()2016

تأثیر سبک زندگی رفتاری ساکنین بر مسکن اجتماعی ایتالیا

3. Petković-Grozdanović

		2. Cesar
5. Becchioa

		1. Thompson
		4. Breukersa
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پژوهشگر و سال

عنوان

جونسا)2016( 3

اولویتهای گرمایش فضا در مسکن اجتماعی بریتانیا :یک بررسی اجتماعی-
فنی خانوار به همراه بازبینیهای ساختمان

اگوست)2016( 4

همهچیز به قدرت بستگی دارد و شما قدرتی ندارید :کمتوجهی به مقاومت
مستأجران در برابر توسعه مجدد مسکن اجتماعی با درآمد مختلط در
تورنتو ،کانادا

تایچی 5و همکاران ()2016

بررسی مسکن اجتماعی در فرانسه :چالشی دائمی و چندوجهی برای
خطمشیهای عمومی

موب)2016( 6

بررسی ساختمانهای اجتماعی در مسکن دولتی آمیخته اجتماعی :برنامهریزی
مشارکتی طرح توسعه مجدد آنکانگ

کاپیللوب)2016( 7

بهرهبرداری از بازده انرژی بهمنظور تأمین بودجه پروژههای مسکن اجتماعی
خصوصی-دولتی

ناپولیا 8و همکاران ()2016

بررسی ارزان بودن مسکن و آستانه درآمد در سیاست مسکن اجتماعی

اومبرو)2016( 9

مسکن اجتماعی :پایداری محیطی در ابعاد بیشتر

اسکاندان 10و همکاران

پروتکلی برای ارزیابی رفتار انرژی چارچوب مسکن اجتماعی (موردمطالعه
جنوب اروپا)

()2016

کامیال و همکاران ()2016

بررسی وقتیکه  CO2اهمیت دارد :ارزیابی پایداری چوبهای نی صنعتی شده
بهعنوان جایگزینی برای برنامههای مسکن اجتماعی در فیلیپین

پرتلو و کید ()2016

ارزیابی پس از سکونت مسکن اجتماعی طراحیشده و ساختهشده با توجه
به سطوح  4 ،3و  5مجموعه قوانین برای خانههای پایدار

		1. Breukersa
		2. Becchioa
3. Jonesa
4. August			5. Tai-Chee		6. Mu, Szumien
		7. Copiello
		8. Napolia
9. Umbro
10. Escandón
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آنچه در مطالعات و یافتههای پژوهشهای پیشین در آسیبشناسی مسکن اجتماعی مهر
انعکاس یافته است؛ حاکی از آن است که برنامهریزی نامناسب مسکن ،مشکالت فراوانی
برای شهرهای ما ارمغان داشته است که برخی از این موارد در جدول ( )3خالصه میشود.
جدول ( )3برخی مشکالت مسکن اجتماعی (مهر)
محرومیت از خدمات و تأسیسات شهری
ال بهصورت شهرها و شهرکهای اقماری برای شهرهای بزرگ شکل
منبع اشتغال مستقلی نداشته و عم ً
میگیرند.
افزایش روند مهاجرت بهسوی شهرهای بزرگ و کالنشهرها از نتایج احتمالی این طرح خواهد بود.
کمتوجه به سرمایه اجتماعی بهعنوان یک مؤلفه اصلی برای مدیریت موفق مجتمعهای مسکونی و محلهها
فقدان کنترل اجتماعی غیررسمی و کارایی جمعی ساکنین برای کنترل محیط زندگی
عدم تحقق وعدهها ،ناکامی مردم و احساس بیاعتمادی نسبت به دولت و نظام
نادیده گرفتن ضروریات حیات جمعی ،محرومیت ساکنان را از یک زندگی شرافتمندانه به دنبال خواهد
داشت.
عدم واگذاری مالکیت زمین ،در بلندمدت به دغدغه ساکنان (عدم احساس امنیت) بدل شد.
تراکم فروشی و عدم توجه به اهمیت اجتماع و نیازهای اجتماعی آدمیان،
نگاه انسانی به افراد نیازمند مسکن و توجه به ادراک احترام و منزلت اجتماعی ساکنان،
عدم توجه به نیاز تعامل در محالت ،ایجاد زمینه مهارت امروزی اقشار پایین جامعه و پیشبینی فضاهای کار
عدم توجه به چارهجویی برای اجتماعزدایی تهیدستان
عدم توجه به دخالت دادن مردمان در طرح و نقشه مسکن و مشارکتی کردن طراحی و معنابخشی به کالبد
مسکن اجتماعی
عدم توجه به ایجاد و تقویت شبکههای همکاری ،افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی
کمتوجه به تداوم تاریخی و هویتی اجتماع محلی و ملی و تنوع اقلیمی و فرهنگی ایران -اسالمی در
طراحی و ساخت مساکن اجتماعی
تراکم جرم و بزهکاری خاص طبقات پایین
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آنچه مسلم است؛ اهمیت خاص و گستره عظیم مسکن اجتماعی در ایران و جهان،
پژوهشگران حوزههای مختلف علمی را برانگیخته و در این زمینه تالشهای علمی فراوان
انجام پذیرفته است .پژوهش حاضر به جد کوشید که مهمترین پژوهشها در این زمینه را
گردآوری کرده و در طول و در امتداد یافتههای آن بهمثابه کوه عظیم اطالعات و معرفت
علمی حرکت کند .آنچه مسلم است در بیشتر پژوهشها ،مسکن اجتماعی ،همواره بهعنوان
راه درمان و عملیترین و سهلالوصولترین راه برای اسکان قشر پایین جامعه ،توصیه شده
است و نگاه آسیبشناختی کمتر موردتوجه بوده است .از سوی دیگر پژوهشها موازی ،بیشتر
رویکرد مهندسی و توسعهای داشتهاند .حال اینکه پژوهش حاضر با بینش آسیبشناسی
اجتماعی و از سوی دیگر در چارچوب مفهوم قشربندی اجتماعی و طرد اجتماعی حرکت
کرده و پنجره بدیعی را جستجو میکند.
چارچوب نظری
مدل نظری پژوهش شامل تلفیق نظریههای «طرد اجتماعی در رویکرد محرومیت
اجتماعی»« ،انواع سرمایه بوردیو»« ،بومشناسی انحراف و رویکرد رادیکال نابرابری و
انحرافات» است و درنهایت ،مدل تحلیلی جدیدی برای توضیح وضعیت مسکن مهر،
بازتولید نابرابری و گرایش به آسیبهای اجتماعی ارائه گردیده است.
رویکرد محرومیت اجتماعی بر رابطه بین افراد در جامعه تأکید میکند .محرومیت
اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که افراد و گروههای یک جامعه قادر به مشارکت کامل در
اجتماعی که در آن زندگی میکنند ،نباشند .نتیجه اینکه درآمد ،تواناییها و سایر مشخصههای
افراد فقیر ،بهطور غیرقابلتصوری از استانداردهای جامعه و گروهی که به آن تعلق دارند
فاصله میگیرد .بر این اساس فقر یک ساختار اجتماعی است و اغلب بهعنوان مشخصهای
برای گروههای خاص همچون زنان ،کهنساالن و معلولین شناخته میشوند .مهمترین ویژگی
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این رویکرد این است که تنها بر پیامدهای ناشی از محرومیت اجتماعی تمرکز نمیکند بلکه
فرایندی که منجر به آن میشود را نیز موردتوجه قرار میدهد (حسنزاده .)2011 ،برخی از
نظریهپردازان ،فقر را ناتوانی در مشارکت اجتماعی میدانند و فضای مفهومی فقر را با استفاده
از مفهوم«طرد اجتماعی» موردبحث قرار دادهاند .در این دیدگاه طرد اجتماعی زمانی رخ
میدهد که افراد جامعه قادر به مشارکت در اجتماع نباشند و درجایی اتفاق میافتد که افراد و
گروهها بهطور غیرارادی از فرصت مشارکت در امور اجتماعی محروم میشوند (شادیطلب
و کرامتی .)2009 ،در پژوهش حاضر وضعیت سکونت در مسکن مهر وضعیتی تلقی شده
است که محرومیت اجتماعی را برای ساکنانش به لحاظ طرد و تفکیک قشری و بازتولید
نابرابری ایجاد کرده است.
طرح اندیشه «شهرهای سبز» در سیاستگذاری مسکن بریتانیا بهپیش از جنگ جهانی اول
بازمیشود .ابنزر هوارد 1یکی از متفکرانی است که به پرورش مفهوم «شهر سبز» پرداخت.
وی بر ایجاد شهرهایی بدون تمرکز با چشماندازهای فراخ تأکید میکرد.
بهطورکلی طرح ایجاد شهرهای سبز ریشه در دو تفکر و یا ایدهآل عمده داشت:
الف) اندیشه مربوط به اصالح ظاهر شهرها :تا پیش از قرن نوزدهم میالدی نبود
استانداردهای مسکن موجب ایجاد خانههایی کوچک ،بیکیفیت ،توأم با مخاطرات بهداشتی
و با معماری نامناسب شده بود که ظاهری زشت و نامتناسب برای شهرها را به همراه داشت.
ب) اندیشهای معطوف به حفظ محیطزیست :پس از جنگ جهانی دوم نیز طرح ساختن
چنین شهرهایی تداوم یافت« .در دهههای  1950و  1960میالدی نیز این شهرها همراه
با حلقهای بیرونی از بنگاههای امالک بودند ،معموالً قسمتی از سیستم پاکسازی درون
ال
شهرها از خانههای زیر استاندارد و گسیل کردن مردم بهجاهایی محسوب میشدند که قب ً
بهوسیله برنامهریزان مسکن بهعنوان محلهایی بهتر از جایگاه نخستین آنها در نظر گرفتهشده
1. Ebemzer Howard

151

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال هجدهم ،زمستان  ،۹۷شماره 71
Social Welfare Quarterly, Vol 18, Winter 2018, No 71

بودند» .بلک مور معتقد است اندیشه ایجاد شهرهای برنامهریزیشده و شهرهای سبز در
سیاستگذاری مسکن و شهرسازی بریتانیا تأثیری شگرف گذارد و موجب تحقق دو ایدهآل
اصلی آن یعنی دخالت دولت در امر مسکن و برنامهریزی دولتی برای محیطزیست شد (بلک
مور .)2007 ،در مسکن مهر سهند این ایده به شکل محسوسی کنار گذارده شده و محرومیت
در بعد فضای سبز شهری را پدید آورده است.
در نظریه بومشناختی انحراف ،پارک( )1920بر این باور بود که نواحی شهری از انگیزهها
و غرایز ساکنان ممانعت میکند و باعث انحرافات اجتماعی میشود .بر اساس نظریه برگس
نیز که الگوی نوع آرمانی نام دارد ،جامعه صنعتی کالنشهر از  5منطقه سکونتگاهی (منطقه
تجاری– مرکزی ،منطقه انتقالی ،منطقه سکونتگاهی کارگران ،منطقه سکونتگاهی طبقه
متوسط و منطقه با کمترین جرم) به شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز به پیرامون به ترتیب
به شرح زیر تشکیلشده است .برگس معتقد بود که در منطقه انتقالی ،به دالیلی چون :سطح
باالی تحرک جمعیت ،نرخ باالی مهاجرت ،ویرانی خانهها و تراکم جمعیت ،باالترین نرخ
جرم و بزهکاری مشاهده میشود .بیثباتی جمعیتی و بومشناختی در منطقه انتقالی موجب
تخریب توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده و کنترل رفتار ساکنان میشود.
از طرفی ،ارزشهای سنتی فرهنگ قومی توان متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و
آنان به یک وضعیت حاشیهای کشیده میشوند .درنتیجه ،فاقد هویتهای گروهی و مرجعهایی
میشوند که آنان را به سمت رفتاری که در جامعه موردپذیرش است سوق دهد .در چنین
شرایطی ،گروههای همسال و گروههای همسال بزهکار جای خالی را پرکرده و راهحلهایی
برای خروج از این وجود حاشیهای ارائه میدهند .در وضعیتهایی که هیچ گروهی بهعنوان
یک گروه مرجع در صحنه حاضر نباشد ،تداوم انزوا و تنهایی موجب ارتکاب رفتارهای
بزهکارانهای نظیر استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی میشود (احمدی .)2006 ،در
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این چارچوب مسکن مهر ،وضعیت فضایی «منطقه انتقالی» را دارد به تعبیر نظریهپردازان این
رویکرد ،زمینه برای انحرافات شهری مساعد میشود.
بوردیو در نظریه معروف ابعاد سرمایه ،جایگاه و مسیر فرد ،گروه یا نهاد در فضای
اجتماعی را وابسته به میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و نمادین ،تغییرات
در حجم و ترکیب این چهار نوع سرمایه در طول زمان میداند .ازنظر او سرمایه اجتماعی
وابسته به سرمایه اقتصادی است و سودمندی آن در افزایش سرمایه اقتصادی است .بوردیو
چهار نوع سرمایه فوقالذکر را قابل تبدیل به یکدیگر میداند ،به این دلیل افراد و گروهها
پیوسته در تالشاند تا بهوسیله راهبردهای باز تبدیل ،یک نوع از سرمایه را به نوع دیگر
تبدیل کنند و از این طریق جایگاه خود را در فضای اجتماعی حفظ کرده یا بهبود بخشند.
لذا در مورد مسکن مهر سهند به نظر میرسد محرومیت از انواع سرمایهها و بهتبع آن نزول
سایر ابعاد شکل محسوسی یافته و این در بازتولید نابرابری با سایر مناطق شهر و درنهایت
گرایش به انحرافات اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت (استونز .)2015 ،در این پژوهش تفکیک
اجتماعی حاصل از زیستبوم فضای مسکن مهر ،در کاهش سرمایههای بوردیویی مؤثر
بوده و هزینههای اجتماعی را برای دولتها و سیاستمداران افزایش خواهد داد و لذا کاهش
سرمایههای بوردیویی بر گرایش به آسیبها و انحرافات اجتماعی مؤثر خواهد بود.
بنابراین آنچه پیشفرض رساله را تشکیل میدهد ،این است که «مهندسی زدگی» و
جدا کردن قیمت مسکن اجتماعی از عوامل اقتصادی چون «قیمت زمین و نیروی کار و
قوانین عرضه و تقاضا» و در پیآن انتخاب زمینهای ارزان قیمت و دور از مرکز شهرها،
در برنامهریزی صورتهای مختلف مسکن اجتماعی ،به «تفکیک جمعیتی» طبقات اجتماعی
انجامیده و این نابرابری طبقاتی را به شکل گسترده و با سرعتباال برساخت میکند و از
سوی دیگر عامل آسیبهای اجتماعی فراوان خواهد شد.
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نمودار -1مدل تحلل نظری تحقیق
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روش
تحقیق موجود به لحاظ هدف یک مطالعه کاربردی و به لحاظ زمانی ،چون به یک
برهه زمانی خاص مربوط است؛ مقطعی است .ازنظر گردآوری دادهها یک بررسی کمی و
پیمایشی-میدانی است .چراکه این روش احتماالً بهترین روش موجود برای تحقق هدف
این تحقیق و آن دسته از پژوهندگان اجتماعی است که عالقهمند به جمعآوری دادههای
اصلی برای توصیف جمعیتهای بزرگ هستند که نمیتوان بهطور مستقیم آنها را مشاهده
کرد .با نمونهگیری احتمالی دقیق میتوان گروهی از پاسخگویان را فراهم کرد که ویژگیهای
آنان منعکسکننده ویژگیهای جمعیت بزرگتر باشد .همچنین این روش وسیله خوبی برای
سنجش نگرشها و جهتگیریها است .میتوان از پیمایشها برای هدفهای توصیفی و اکتشافی
استفاده کرد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق
اعتبار صوری و توسط متخصصان امر و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید
شده است.
جامعه آماری تحقیق شامل  503843خانوار است .بر اساس آخرین گزارش کلی پروژه
مسکن مهر استان آذربایجان شرقی (سامانه مدیریت مسکن مهر ،)2017 ،جمعیت ساکن در
مسکن مهر  33174خانوار و ساکنین سایر انواع مسکن شهر تبریز بر اساس سالنامه آماری
 1390جمع ًا  470669خانوار هستند .بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مجموع
خانوارهای ساکن در مسکن مهر سهند ( )33174و خانوارهای سایر انواع مسکن ()470669
شهر تبریز میباشد .با توجه به اینکه گرایش به آسیبهای اجتماعی بهصورت پیمایشی در
بخش کمی تحقیق اندازهگیری شده است فرمول مناسب برای برآورد حجم نمونه ،فرمول
کوکران است.
nt 2s 2
nd 2 + t 2s 2
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مقدار واریانس معادل ( )0/75و مقدار  1/96 ،tو مقدار ( dدقت احتمالی مطلوب)
بهاندازه  /05و مقدار  Nدر این پژوهش ،جمعیت آماری یعنی تعداد مجموع خانوارهای شهر
تبریز (تقریب ًا  503816نفر) در نظر گرفتهشده است .بنابراین حجم نمونه معادل  1075نفر
برآورد شد .گزینش نمونه بر اساس روش خوشهای چندمرحلهای نامتناسب بود .بهاینترتیب
که نمونه مذکور در دو گروه در چند مرحله بر اساس فازهای مسکن مهر ،بلوک ،مجتمع،
ساختمان و واحد مسکونی و در سایر انواع مسکن تبریز بر اساس منطقه (مناطق دهگانه
شهرداری تبریز) ،خیابان ،محله ،کوچه و واحد مسکونی انتخاب شد .ابتدا از هر خوشه یک
نمونه احتمالی انتخاب شد و سپس از اعضای خوشه نمونه (یک نمونه از هر خوشه منتخب)،
یک نمونه احتمالی انتخاب شد .در هر مرحله ،نمونهگیری از نوع تصادفی ساده بود.
=1075

)(503816)(1/96)2(0/7

=n

)(503816)(0/05)2+(1/96)2(0/7

برخی سؤاالت مطرحشده در پرسشنامه بهصورت مقیاسهای چندگویهای مطرحشده است،
که عالوه بر باال بردن میزان پاسخگوئی هم امکان شناخت مقاصد ذهنی را فراهم میکند و هم
امکان سنجش متغیرها در سطح فاصلهای و درنتیجه امکان بکارگیری آزمونهای پیشرفته آماری
را فراهم ساخت .روایی آن از اعتبار صوری توسط اساتید راهنما و مشاور و پایائی آن نیز از
طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.
جدول ( )3مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاسهای تحقیق
مقیاس

α

مقیاس

α

گرایش به آسیب

0/911

نابرابری اجتماعی

0/908

شهر سبز

0/879

سالمت

0/588

نابرابری امنیتی

0/891

سرمایههای اجتماعی

0/683

نابرابری توزیعی

0/817

نابرابری اقتصادی

0/754
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برای آزمون استنباطی فرضیهها و استخراج مدل از نرمافزار  SmartPLSاستفاده میشود.
علت انتخاب  ،PLSمحاسبات زیاد و کارایی آماری آن است .این روش تحلیل در برخورد
با مسائل و مشکالت آماری از انعطافپذیری باالیی برخوردار است و اجرای همزمان
مدلسازی اکتشافی و تأییدی از ویژگیهای آن است .همچنین توان ساخت متغیرهای مکنون
را دارد .لذا برای آزمون نظریات و تکوین آن در این پژوهش مناسب است (آذر و همکاران،
.)2013
یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش ،حاکی از آن است که 61.7 ،درصد از کل پاسخگویان مرد و
 38.3درصد زن بودهاند .کمترین گروه سنی ،کمتر از  25سال و بیشترین گروه سنی ،بیشتر از
 65سال بوده است .کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی بیشتر از  65سال با  1/8درصد و
افراد بین  25-35سال با  36درصد بیشترین فراوانی نمونه تحقیق را تشکیل دادهاند .ترکیب
وضعیت تأهل نشان از آن دارد که افراد متأهل حدود  62درصد نمونه را تشکیل داده و
افراد مجرد  34/7درصد اعضای نمونه تحقیق را شامل شدند .ترکیب سطح تحصیالت نشان
میدهد که بیشترین نسبت را دیپلمهها با  23/9درصد و بعدازآن لیسانسها  18/6درصد نمونه
را تشکیل دادهاند .افراد دارای تحصیالت دکتری و حوزوی به ترتیب با  1/7درصد و1/4
درصد کمترین درصد اعضای نمونه تحقیق را به خود اختصاص دادهاند .در ترکیب درآمد،
 34/5درصد پاسخگویان کمتر از یکمیلیون تومان و  39/4درصد آنها بین یک تا دو میلیون
درآمد داشتند.
آزمون کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی
این شاخص توانایی مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر
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پنهان متناظرشان میسنجد .مقادیر مثبت شاخص  CVComنشاندهنده کیفیت مناسب مدل
اندازهگیری انعکاسی است.
جدول ( )4شاخص اشتراک کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی
ردیف

متغیر

CV COM

1

نابرابری شاخصهای شهر سبز

0/608471

2

نابرابری امنیت اجتماعی

0/121210

3

نابرابری اقتصادی

0/512673

4

نابرابری توزیعی

0/295488

5

نابرابری اجتماعی

0/206025

6

نابرابری سرمایه اجتماعی

0/326748

7

نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور

0/352779

8

گرایش به آسیبهای اجتماعی

0/274760

درصورتیکه مقدار  cvcomاز  0/35بزرگتر باشد ،مدل دارای کیفیت باال و چنانکه مقدار
شاخص  0/15باشد نشاندهنده کیفیت متوسط مدل اندازهگیری انعکاسی است .ضمناً ،مقدار
 0/02برای این شاخص نشان از کیفیت ضعیف مدل میباشد .یافتههای جدول ( )4حاکی
از آن است که کیفیت مدل اندازهگیری انعکاسی باالست و این شاخصها توانایی باالی
مدل را در پیشبینی متغیرهای مشاهدهپذیر از طریق مقادیر متغیر پنهان متناظرشان نشان
میدهند .بااینوجود مقدار این شاخص برای متغیر نابرابری امنیت اجتماعی به  0/15نزدیک
و باالتر است .بنابراین ،توانایی این متغیرها در پیشبینی متغییرهای مشاهدهپذیر متوسط
است؛ درصورتیکه مقدار شاخص  cvcomدر متغیرهای دیگر باالتر از  0/35بوده و کیفیت
باالی مدل اندازهگیری انعکاسی را نشان میدهد.
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آزمونهای مدل ساختاری
معناداری ضریب مسیر :در سطح اطمینان  90درصد 95 ،درصد و  99درصد این مقدار به
ترتیب با حداقل آماره  tبرابر با  1/96 ،1/64و  2/58مقایسه میشود .در جدول ( )5معناداری
ضرایب مسیر و معناداری آنها برای متغیرهای تحقیق آورده شده است.
جدول ( )5آمارههای معناداری ضریب مسیرمتغیرها در مدل ساختاری
متغیرها

نابرابری اجتماعی

گرایش به آسیبهای
اجتماعی

نابرابری شاخصهای شهر سبز

34/677153

0/097155

نابرابری امنیت اجتماعی

3/272774

7/286287

نابرابری اقتصادی

61/078846

0/261810

نابرابری توزیعی

8/260579

2/523963

نابرابری سرمایه اجتماعی

94/599719

17/266949

نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور

5/794993

2/418280

نابرابری اجتماعی

-

5/707630

سکونت در مسکن مهر

11/006553

4/265426

دادههای جدول ( )5نشان میدهد ،که روابط معنیداری بین نابرابری امنیت اجتماعی،
نابرابری توزیعی ،نابرابری سرمایه اجتماعی ،نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور و نابرابری
اجتماعی با شاخص متغیر وابسته گرایش به آسیب اجتماعی وجود دارد .همچنین رابطه معنادار
بین سکونت در مسکن مهر با نابرابری اجتماعی و گرایش به آسیب نیز تأیید میشود .همانگونه
که مشاهده میشود ،دادههایی که حداقل ضریب مسیر آنها از  1/96بزرگتر باشد با  95درصد
اطمینان رابطه معناداری بین دو متغیر قابل پیشبینی است و روابطی که ضریب آنها از 1/96
کوچکتر است ،نشاندهنده نبود رابطه معناداری و رد فرضیه میباشد .بنابراین ،روابطی که
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ضریب مسیر آنها در مدل کمتر از مقدار  1/96بود ،از مدل حذف شدند.
با توجه به یافتههای جدول باال میتوان گفت با  95درصد اطمینان رابطه معنادار بین
شاخص نابرابری اجتماعی با متغیر سکونت در مسکن مهر قابل پیشبینی است .عالوه بر آن،
بین گرایش به آسیبهای اجتماعی با هر یک از متغیرهای مستقل نابرابری امنیت اجتماعی،
نابرابری توزیعی ،نابرابری سرمایه اجتماعی ،نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور و
نابرابری اجتماعی با  95درصد اطمینان وجود رابطه معنادار قابل پیشبینی است.
ضریب مسیر بین شاخص گرایش به آسیبهای اجتماعی با دو متغیر مستقل نابرابری
اقتصادی و نابرابری شاخص شهر سبز کمتر از  1/96بوده و معنادار نیست .در قسمت بعد،
تمام روابط تأیید شده به همراه ضریب مسیر در معادالت رگرسیونی آمده است.

y= ax1 + bx2 + …. + kxn + e

(سکونت در مسکن مهر)  =0/354نابرابری اجتماعی
(سکونت مهر) ( + 0/055نابرابری اجتماعی)  = 0/201گرایش به آسیب
شاخص ضریب تعیین :معیار اصلی ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا در مدل مسیر
تأییدی است .مقادیر  0/33 ،0/67و  0/19برای متغیرهای مکنون درونزا به ترتیب قابلتوجه،
متوسط و ضعیف توصیفشده است.
جدول ( )6آمارههای ضریب تعیین شاخصهای جزء ضریب تعیین در مدل ساختاری
متغیر

ردیف

R2

1

نابرابری اجتماعی

0/110364

2

گرایش به آسیبهای اجتماعی

0/375852

به تعداد متغیرهای مکنون درونزا  R2وجود دارد؛ بدین معنا که چه تعداد از رفتار متغیرهای
درونزا بهوسیله متغیرهای برونزا تعیین میشود؟ ازآنجاکه در این تحقیق ،دو متغیر مکنون
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درونزا وجود دارد ،دو معادله رگرسیونی ایجاد میشوند .معادالت رگرسیونی با توجه به
ضریب مسیر معناداری تأییدشده برای متغیرهای درونزا در زیر آمده است :با توجه به دادههای
جدول ،ضریب تعیین فوق و معادالت رگرسیون مالحظه میشود ،که مقدار ضریب تعیین برای
شاخص نابرابری اجتماعی کمتر از  0/19است .بنابراین متغیر برونزای سکونت در مسکن مهر
در حد ضعیف رفتار نابرابری اجتماعی را تعیین میکنند .این مقدار برای شاخص گرایش به
آسیبهای اجتماعی بیشتر از  0/35بوده بنابراین متغیرهای برونزا (مستقل) به شکل متوسط رفتار
متغیرهای درونزای گرایش به آسیبهای اجتماعی را پیشبینی میکنند .بهعبارتدیگر ،نابرابری
اجتماعی و سکونت در مسکن مهر  38درصد بر رفتار متغیر وابسته گرایش به آسیب تأثیر
داشتهاند.شاخص اندازه اثر :کوهن برای تعیین شدت رابطه میان متغیرهای پنهان مدل ،این معیار
را معرفی نمود .این شاخص ،سهم هرکدام از متغیرهای برونزا (متغیر مستقل) بهصورت مستقل
در مقدار ضریب تعیین کل یک متغیر درونزا را نشان میدهد:

جدول ( )7شاخص اندازه اثر برونزاها بر درونزاهای جزء
متغیر

ردیف

اندازه اثر

1

نابرابری امنیت اجتماعی

0/11621

2

نابرابری توزیعی

0/07585

3

نابرابری اجتماعی

0/21283

4

نابرابری سرمایه اجتماعی

0/04585

5

نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور

0/17560

6

سکونت در منزل مهر

0/12036
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شکل ( )2مدل ساختاری تحقیق

همانطور که گفته شد ،این شاخص اثر هرکدام از متغیرهای برونزا را بهصورت مستقل
در مقدار ضریب تعیین کل یک متغیر درونزا نشان میدهد .مالحظه اثرات هرکدام از
متغیرهای برونزا در جدول فوق و مشاهده میزان تفاوت در اندازه اثر هرکدام از آنها ما را به
این نتیجه میرساند ،که اثر هرکدام از متغیرهای برونزا در مقدار کل ضریب تعیین درونزا
به شکل یکسان نبوده ،بهطور مثال ،میزان تأثیر متغیرهای مستقل نابرابری امنیت اجتماعی،
نابرابری توزیعی ،نابرابری سرمایه اجتماعی ،نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور و نابرابری
اجتماعی به ترتیب  0/175 ،0/045 ،0/075 ،0/11و  0/22درصد از مقدار ضریب تعیین متغیر
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درونزای فوق را به خود اختصاص دادهاند .همینطور تأثیر متغیر مستقل سکونت در مسکن
مهر بر متغیر درونزای گرایش به آسیب اجتماعی  0/12درصد از مقدار ضریب تعیین را
بهصورت مستقل به خود اختصاص داده است .به هر صورت ،این مسئله نشاندهنده تأثیر
این عوامل (برونزاها) و پیشبینی رفتار متغیرهای درونزا بهصورت مستقل است .اندازه این
شاخص با نگاه دوباره به جدول نکات بیشتری را نشان میدهد.
معناداری ضریب مسیر فرضیههای اصلی تحقیق :در زیر ابتدا مدل ساختاری و جدول
ضریب مسیر جهت آزمون فرضیههای تحقیق آورده میشود.
جدول ( )8ضریب مسیر بین متغیرهای برونزا و درونزای تحقیق
متغیرها

t

نابرابری امنیت > -گرایش به آسیب

7/286287

نابرابری توزیعی > -گرایش به آسیب

2/523963

نابرابری اجتماعی > -گرایش به آسیب

5/707630

نابرابری اجتماعی > -نابرابری امنیت

27/651037

نابرابری اجتماعی > -نابرابری توزیعی

9/317072

نابرابری اجتماعی > -سرمایه اجتماعی

96/837119

نابرابری اجتماعی > -سبک زندگی سالمتمحور

2/273830

سرمایه اجتماعی > -گرایش به آسیب

17/266949

سبک زندگی سالمتمحور > -گرایش به آسیب

2/418280

سکونت در مسکن مهر > -گرایش به آسیب

4/265426

سکونت در مسکن مهر > -نابرابری اجتماعی

11/504991

گرایش به آسیبهای اجتماعی > -نابرابری اقتصادی
گرایش به آسیبهای اجتماعی > -نابرابری شاخصهای شهرهای سبز

0/026
7/286287
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همانگونه که در جدول ( )8مشاهده میشود ،ضریب مسیر بین نابرابری امنیت اجتماعی
و گرایش به آسیبهای اجتماعی برابر  7/28است که این مطلب نشاندهنده معناداری ضرایب
مسیر بین سازههای تحقیق است .بنابراین نتیجه میگیریم نابرابری امنیت اجتماعی بر گرایش
به آسیبهای اجتماعی تأثیر دارد.
ضریب مسیر بین نابرابری توزیعی و گرایش به آسیب اجتماعی برابر  2/52میباشد این
مطلب بیانگر معناداری تأثیر نابرابری توزیعی بر گرایش به آسیب اجتماعی است.
ضریب مسیر بین نابرابری سرمایه اجتماعی با گرایش به آسیبهای اجتماعی برابر 17/26
است که نشاندهنده معناداری ضرایب مسیر بین سازههای تحقیق است .بنابراین تأثیر ضریب
مسیر نابرابری سرمایه اجتماعی با گرایش به آسیبهای اجتماعی معنادار میباشد.
ضریب مسیر بین نابرابری شاخص کیفیت سبک زندگی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی
برابر  2/42میباشد این مطلب بیانگر معناداری تأثیر شاخص کیفیت سبک زندگی بر گرایش
به آسیبهای اجتماعی است .بنابراین نتیجه میگیریم که گرایش به آسیبهای اجتماعی توسط
نابرابری شاخص کیفیت سبک زندگی قابل پیشبینی است.
ضریب مسیر بین نابرابری اقتصادی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی برابر  0/026است
که این مطلب نشاندهنده عدم معناداری ضرایب مسیر بین سازههای تحقیق است .بنابراین
نتیجه میگیریم که تأثیر نابرابری اقتصادی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی معنادار نیست.
ضریب مسیر بین نابرابری شاخص شهر سبز و گرایش به آسیبهای اجتماعی برابر 0/097
میباشد این مطلب بیانگر عدم معناداری تأثیر نابرابری شاخص شهر سبز بر گرایش به
آسیبهای اجتماعی است .چراکه در سطح اطمینان  95درصد و با خطای  0/05کوچکتر از
حد آستانهای  1/96است.
ضریب مسیر بین نابرابری اجتماعی و گرایش به آسیب اجتماعی برابر 5/70میباشد این
مطلب بیانگر معناداری تأثیر نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیب اجتماعی است.
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ضریب مسیر بین سکونت در مسکن مهر و گرایش به آسیبهای اجتماعی برابر 11/50
است که این مطلب نشاندهنده معناداری ضرایب مسیر بین سازههای تحقیق است .بنابراین
نتیجه میگیریم تأثیر سکونت در مسکن مهر بر گرایش به آسیبهای اجتماعی قابل پیشبینی
است.
ضریب مسیر بین سکونت در مسکن مهر و نابرابری اجتماعی برابر  11/50است و این
مطلب بیانگر معناداری تأثیر نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیب اجتماعی است.
شاخص افزونگی Red CV

شاخص افزونگی شاخص کیفیت مدل ساختاری نیز گفته میشود .معروفترین شاخص

اندازهگیری کیفیت مدل ساختاری ،شاخص استون  -گایسلر است .مقادیر باالی صفر
نشاندهنده توانایی باالی مدل ساختاری در پیشبینی کردن است (هنسلر و همکاران.)2009 ،
جدول ( )9شاخص افزونگی کیفیت مدل ساختاری
ردیف

متغیر

CV Red

1

نابرابری امنیت اجتماعی

0/127571

2

نابرابری توزیعی

0/063080

3

نابرابری اجتماعی

0/023240

4

نابرابری سرمایه اجتماعی

0/325034

5
6

نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور
گرایش به آسیبهای اجتماعی

0/048422
0/196507

این آزمون کیفیت مدل ساختاری را بیان میکند؛ بدین معنا که آیا کیفیت پیشبینی
مدلباال است یا خیر و آیا متغیرهای مناسبی در قالب مدل ساختاری قرارگرفتهاند یا خیر .نیز،
روابط فرضیات پژوهشی مناسب انتخابشدهاند یا خیر .مقادیر  0/35و  0/15و  0/02برای
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مدل به ترتیب قابلتوجه ،متوسط و ضعیف توصیفشده است .همانطور که از یافتههای
جدول مالحظه میشود ،مقدار این شاخص برای متغیرهای درونزای تغییرات اعتقادی و
تغییرات اجتماعی به ترتیب برابر  0/19و  0/105بوده ،که حاکی از کیفیت متوسط مدل
ساختاری برای این دو متغیر است .مقدار این شاخص برای متغیرهای درونزای تغییرات
قشربندی و تغییرات تعاملی به ترتیب برابر با  0/312و  0/305است ،که نشان میدهد کیفیت
این مدل برای پیشبینی تغییرات این دو متغیر باال است.
آزمون کلی کیفیت مدل PLS

این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی و متوسط ضرایب تعیین

است .مقادیر 0/25 ،0/01و  0/36به ترتیب ضعیف ،متوسط و قوی توصیفشده است

در ادامه برای اثبات کیفیت مدل تحقیق شاخص  Gofبرای کلی مدل محاسبه شد .بر
اساس مقدار ضریب تعیین و شاخص پایایی اشتراکی برای متغیرهای مدل تحقیق مقدار Gof

برابر  0/58تعیین شد ،که نشاندهنده کیفیت قوی مدل  PLSاست .در زیر روش محاسبه این
شاخص آمده است:
همانطور که مالحظه میشود ،مقدار  Gofبرابر  0/58بوده که از  0/36بیشتر است که به
مقدار بسیار زیادی کیفیت کلی مدل  PLSرا پوشش میدهد .مدل نهایی  PLSدر زیر آورده
شده است:
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شکل ( )3مدل نهایی  -کیفیت کلی مدل تحقیق

بنابراین در خاتمه باید اذعان داشت ،که بر اساس نتایج بهدستآمده از تحلیل مدل و
مقایسه مقادیر و آزمونهای مختلف روابط بین گرایش به آسیبهای اجتماعی با هر یک از
متغیرهای برونزای سکونت در مسکن مهر و نابرابری امنیت اجتماعی ،نابرابری توزیعی،
نابرابری سرمایه اجتماعی ،نابرابری شاخص زندگی سالمتمحور و نابرابری اجتماعی قابل
پیشبینی بوده و دو متغیر نابرابری اقتصادی و نابرابری شاخصهای سبز زندگی از مدل خارج
شدند.
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بحث
آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که سکونت در مسکن مهر بهتبع تأثیر بر ابعاد
نابرابری ،بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مؤثر است .بر اساس نظریه برگس( )1358که معتقد
بود در منطقه انتقالی ،به دالیلی چون :سطح باالی تحرک جمعیت ،نرخ باالی مهاجرت،
ویرانی خانهها و تراکم جمعیت ،باالترین نرخ جرم و بزهکاری مشاهده میشود .بیثباتی
جمعیتی و بومشناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی
از قبیل :خانواده و کنترل رفتار ساکنان میشود .از طرفی ،ارزشهای سنتی فرهنگ قومی توان
متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و آنان به یک وضعیت حاشیهای کشیده میشوند.
درنتیجه ،فاقد هویتهای گروهی و مرجعهایی میشوند که آنان را به سمت رفتاری که در
جامعه موردپذیرش است سوق دهد .در چنین شرایطی ،گروههای همسال و گروههای
همسال بزهکار جای خالی را پرکرده و راهحلهایی برای خروج از این وجود حاشیهای ارائه
میدهند .در وضعیتهایی که هیچ گروهی بهعنوان یک گروه مرجع درصحنه حاضر نباشد،
تداوم انزوا و تنهایی موجب ارتکاب رفتارهای بزهکارانهای نظیر :استفاده از مواد مخدر و
انحرافات جنسی میشود (احمدی .)2006 ،در این چارچوب مسکن مهر ،وضعیت فضایی
«منطقه انتقالی» را دارد .به تعبیر نظریهپردازان این رویکرد ،زمینه برای انحرافات شهری
مساعد میشود .این یافته در زیرشاخهها و ابعاد سازهای متغیرها ،به ترتیب در فرضیههای
فرعی ،به ترتیب زیر آزمون شده و نتایج حاصله به مدل نهایی پژوهش و تأیید برازش مدل
ختم گردید.
در آزمون (نابرابری امنیت اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن مهر)؛
ضریب مسیر بین نابرابری امنیت اجتماعی و گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن مهر
بیانگر معناداری تأثیر نابرابری امنیت اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن
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مهر است .بر اساس یافتهها میتوان گفت نابرابری امنیت اجتماعی بر گرایش به آسیبهای
اجتماعی ساکنین مسکن مهر بیشتر از غیر ساکنان مؤثر بوده است .این یافته با تحقیقات
جهانی ( ،)2007بابایی و قربانپور ( ،)2004حاتمینژاد و همکاران ( )2003تطبیق دارد .بر
طبق تحقیقات انجام شده و پایه نظری مطرحشده متغیرهای فضایی همچون تراکم جمعیتی
باال ،فشردگی فضا ازجمله مواردی است که مسکن مهر موردمطالعه به چشم میخورد و این
موجب احساس نابرابری امنیتی میشود.
در آزمون (نابرابری توزیعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر)؛ ضریب مسیر
بین نابرابری توزیعی و گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر بیانگر معناداری تأثیر نابرابری
توزیعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر است .برای تعیین تأثیرگذاری نابرابری
توزیعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر از ضرایب بارهای عاملی استانداردشده،
استفاده شد که بهطور دقیق و روشن درصد واریانس نابرابری توزیعی بر گرایش به آسیبهای
اجتماعی مسکن مهر را تبیین میکند .بر اساس یافتهها میتوان گفت نابرابری توزیعی بر
گرایش به آسیبهای اجتماعی بر ساکنین مسکن مهر بیشتر از غیر ساکنین مؤثر است .این
یافته با تحقیقات رجایی ( ،)2015بابایی و قربانپور ( )2015و محمودی ( )2014تطبیق دارد.
نتایج این تحقیقات نشاندهنده دسترسی پایین و ناعادالنه به امکانات در سطح مسکن مهر
است .این امر بیانگر عدم برنامهریزی صحیح برای تأمین امکانات مختلف آموزشی ،بهداشتی،
رفاهی و ...در سطح مسکن مهر است ،عدم دسترسی بهینه به کاربریهای موردنیاز (تجاری،
درمانی و  )...هم ازجمله عوامل مورد تطبیق یافته حاضر با تحقیقات ذکرشده میباشد.
در آزمون (نابرابری سرمایه اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر)،
ضریب مسیر بین نابرابری سرمایه اجتماعی و گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر بیانگر
معناداری نابرابری سرمایه اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر است .برای
تعیین تأثیرگذاری نابرابری سرمایه اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر از
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ضرایب بارهای عاملی استانداردشده ،استفاده شده است که بهطور دقیق و روشن درصد
واریانس گرایش به آسیبهای شهری متأثر از سکونت در مسکن مهر را تبیین میکند .بوردیو
در نظریه معروف ابعاد سرمایه ،جایگاه و مسیر فرد ،گروه یا نهاد در فضای اجتماعی را
وابسته به برخورداری از سرمایه اجتماعی ،فرهنگی و نمادین و تغییرات در حجم و ترکیب
این چهار نوع سرمایه در طول زمان میداند .این یافته با تحقیقات کالنتری و حسینیزاده
( )2016و زاهدی و دیگران ( )2008تطبیق دارد .با استناد به پایه نظری ،وضعیت سکونت در
مسکن مهر وضعیتی تلقی شده است که محرومیت اجتماعی را برای ساکنانش به لحاظ ترد
و تفکیک قشری به بازتولید نابرابری در سرمایههای اجتماعی دامن میزند .همچنین ازنظر
او سرمایه اجتماعی وابسته به سرمایه اقتصادی است و سودمندی آن در افزایش سرمایه
اقتصادی است .بوردیو چهار نوع سرمایه فوقالذکر را قابلتبدیل به یکدیگر میداند ،به
این دلیل افراد و گروهها پیوسته در تالشاند تا بهوسیله راهبردهای باز تبدیل ،یک نوع از
سرمایه را به نوع دیگر تبدیل کنند و از این طریق جایگاه خود را در فضای اجتماعی حفظ
کرده یا بهبود بخشند .لذا یافتهها نشانگر آن است که ،تفکیک اجتماعی حاصل از فضای
شهری مسکن مهر ،در کاهش سرمایهها مؤثر بوده و هزینههای اجتماعی را برای دولتها و
سیاستمداران افزایش خواهد داد و لذا کاهش سرمایهها بر گرایش به آسیبها و انحرافات
اجتماعی مؤثر خواهد بود .بر اساس یافتهها میتوان گفت نابرابری سرمایههای اجتماعی بر
گرایش به آسیبهای اجتماعی ساکنین مسکن مهر بیشتر از غیر ساکنین مؤثر واقعشده است.
در آزمون (نابرابری سبک زندگی سالمتمحور بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن
مهر)؛ ضریب مسیر بین نابرابری سبک زندگی سالمتمحور و گرایش به آسیبهای اجتماعی
مسکن مهر بیانگر معناداری نابرابری سبک زندگی سالمتمحور بر گرایش به آسیبهای
اجتماعی مسکن مهر است .برای تعیین میزان تأثیرگذاری نابرابری سبک زندگی سالمتمحور
بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر از ضرایب بارهای عاملی استانداردشده ،استفاده
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شده است که بهطور دقیق و روشن درصد واریانس نابرابری سبک زندگی سالمتمحور بر
گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر را تبیین میکند .بر اساس یافتهها میتوان گفت
نابرابری سبک زندگی سالمتمحور بر گرایش به آسیبهای اجتماعی ساکنین مسکن مهر
بیشتر از غیر ساکنین تأثیر دارد .این یافتهها با یافتههای جعفرزاده ( )2016تطبیق دارد.
در آزمون (نابرابری اقتصادی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر)؛ ضریب مسیر
نابرابری اقتصادی و گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر بیانگر معناداری تأثیر نابرابری
اقتصادی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر نیست.
در آزمون (نابرابری شاخص شهر سبز بر گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن مهر)؛
ضریب مسیر نابرابری شاخص شهر سبز و گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن مهر بیانگر
معناداری نابرابری شاخص شهر سبز بر گرایش به آسیبهای اجتماعی در مسکن مهر نیست .این
یافته مغایر با آرمان چشمانداز شهرهای سبز ابنزر هوارد ( )1959است .وی بر ایجاد شهرهایی
بدون تمرکز با چشم اندازهای فراخ تأکید مینمود و معتقد بود :شهرهای تازه میتوانند در
حومههای شهر ساخته شوند؛ افراد میتوانند از امکانات مشترک همانند مدارس و کارگاهها
استفاده کنند  ...و اینکه این اختیار را داشته باشند که خانه خودشان را در محدودههای سبزی
که برای آن کار طراحیشدهاند بنا کنند .بهطورکلی طرح ایجاد شهرهای سبز ریشه در دو
تفکر و یا ایدهآل عمده داشت -1 :اندیشه مربوط به اصالح ظاهر شهرها :تا پیش از قرن
نوزدهم میالدی فقدان استانداردهای مسکن موجب ایجاد خانههایی کوچک ،بیکیفیت ،توأم
با مخاطرات بهداشتی و با معماری نامناسب گردیده بود که ظاهری زشت و نامتناسب برای
شهرها را به همراه داشت -2 .اندیشهای معطوف به حفظ محیطزیست .پس از جنگ جهانی
دوم نیز طرح ساختن چنین شهرهایی تداوم یافت« .در دهههای  1950و  1960میالدی نیز این
شهرها همراه با حلقهای بیرونی از بنگاههای امالک بودند ،معموالً قسمتی از سیستم پاکسازی
درون شهرها از خانههای زیر استاندارد و گسیل کردن مردم بهجاهایی محسوب میشدند که
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ال بهوسیله برنامهریزان مسکن بهعنوان محلهایی بهتر از جایگاه نخستین آنها در نظر گرفتهشده
قب ً
بودند» .بلک مور( )2006معتقد است اندیشه ایجاد شهرهای برنامهریزیشده و شهرهای سبز
در سیاستگذاری مسکن و شهرسازی بریتانیا تأثیری شگرف گذارد و موجب تحقق دو ایدهآل
اصلی آن یعنی دخالت دولت در امر مسکن و برنامهریزی دولتی برای محیطزیست گردید .اما
در مورد مسکن مهر شاخصهای شهر سبز به شکل گستردهای نقض میشود.
در آزمون (نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر)؛ ضریب مسیر
بین نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر بیانگر معناداری تأثیر
نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر است .برای تعیین تأثیرگذاری
نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر از ضرایب بارهای عاملی
استانداردشده ،استفاده گردیده است که بهطور دقیق و روشن درصد واریانس نابرابری
اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی مسکن مهر تبیین میکند .بر اساس یافتهها میتوان
گفت نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیبهای اجتماعی برای ساکنین مسکن مهر بیشتر
از غیر ساکنین مؤثر هست .این یافته با یافتههای پژوهش کالنتری و حسینی زاده()2015
تطبیق دارد .همچنین بر اساس پژوهش مسکن و شهرسازی ( )2011در این طرح سرانه
مربوط به بخش سرپوشیده مسکن در حد مطلوبی تأمینشده است و بخش اعظم کمبود
زمینهای گفتهشده مربوط به قسمتهای باز مسکونی و نیز مربوط به عدم تأمین سرانههای
خدماتی ناشی از عدم توجه به سلسلهمراتب شهری «ناحیه ،برزن ،محله ،واحد همسایگی
و »...است .این کمبودها تراکمهای باالی جمعیتی را در محوطه مسکن مهر باعث شده است.
در برنامهریزی فضای کالبدی آنچه کیفیت فضای شهری را در این نمونهها بهشدت کاهش
میدهد ،بار جمعیتی اضافی و سنگین تحمیلشده بر شهر است که موجب کاهش آسایش
روانی ساکنان و کاهش توان مراکز خدماتی در خدمترسانی به آنها میشود .بر طبق دیدگاه
محرومیت اجتماعی ،نابرابری اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که افراد گروههای یک جامعه
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قادر به مشارکت کامل در اجتماعی که در آن سکونت دارند نباشند .و درجایی اتفاق میافتد
که افراد و گروهها بهطور غیرارادی از فرصت مشارکت در امور اجتماعی محروم میشوند.
بنابراین مسکن مهر بهعنوان سرپناهی برای اقشار کمدرآمد و محروم جامعه در جهت تحقق
این امور حرکت نکرده و موجب افزایش احساس نابرابری اجتماعی گردیده است.
در آزمون (سکونت در مسکن مهر بر گرایش به آسیبهای اجتماعی)؛ ضریب مسیر بین سکونت
در مسکن مهر بر گرایش به آسیبهای اجتماعی بیانگر معناداری تأثیر سکونت در مسکن مهر بر
گرایش به آسیبهای اجتماعی است .برای تعیین تأثیرگذاری سکونت در مسکن مهر بر گرایش به
آسیبهای اجتماعی از ضرایب بارهای عاملی استانداردشده ،استفاده گردیده است که بهطور دقیق
و روشن درصد واریانس سکونت در مسکن مهر بر گرایش به آسیبهای اجتماعی تبیین میکند .بر
اساس یافتهها میتوان گفت سکونت در مسکن مهر بر گرایش به آسیبهای اجتماعی ساکنین بیشتر
از غیر ساکنین تأثیرگذار بوده است .این یافته با یافتههای جهانی ( )2016و بهمنی ( )2015تطبیق
دارد .پارک و برگس( )1358در تبیین انحرافات و آسیبهای اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده
شهرنشینی ارتباط داشت تمرکز کردند .برخی از این متغیرهایی که انحرافات را در فضای شهری
دامن میزنند عبارت بودند از :زبان ،قومیت ،مهاجرت ،حوزههای سکونتگاهی و تراکم جمعیت.
با استناد بر یافتههای تحقیقاتی فوق و همسو نظریه مذکور ،مسکن مهر با داشتن شاخصهای تراکم
جمعیتی باال ،تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعهشناختی
تعارض فرهنگی ،گمنامی و خأل هنجاری (آنومی) ،در معرض خطر باالی آسیبهای شهری قرار
دارد .همچنین در نظریه بومشناختی انحراف ،پارک بر این باور بود که نواحی شهری از انگیزهها
و غرایز ساکنان ممانعت میکند و باعث انحرافات اجتماعی میشود .بر اساس نظریه برگس نیز
که الگوی نوع آرمانی نام دارد ،جامعه صنعتی کالنشهر از  5منطقه سکونتگاهی (منطقه تجاری–

مرکزی ،منطقه انتقالی ،منطقه سکونتگاهی کارگران ،منطقه سکونتگاهی طبقه متوسط و منطقه با
کمترین جرم) به شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز به پیرامون است.
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در آزمون (سکونت در مسکن مهر بر افزایش نابرابری اجتماعی) ضریب مسیر بین سکونت
در مسکن مهر و نابرابری اجتماعی بیانگر معناداری تأثیر نابرابری اجتماعی بر گرایش به آسیب
اجتماعی است .این یافته با یافتههای پژوهش مسکن و شهرسازی ( )2014همخوانی دارد که
بر آن است اگر روندی که توسعه ساختوسازهای پروژههای مسکن مهر طی میکند ادامه
یابد کماکان توجهی به تأمین خدمات و سایر مایحتاج و نیازهای مردم در یک محیط مسکونی
نشود و صرف ًا واحد مسکونی تولید شود مجموعههای وسیع ساختهشده ،تقریب ًا خالی از سکنه
میشود و تنها اقشار اجتماعی خاصی بنا بهاجبار و گونهای موقتی ساکن میشوند و انصراف
فزاینده متقاضیان بهوجود خواهد آمد تأخیر در ایجاد زیر ساختهای ضروری و تأسیسات زیر
ساختهای ضروری (خدمات فرهنگی ایران آب ،برق ،مخابرات حملونقل و غیره) و تأسیسات
روساختی (خدمات فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی ،فضایی ،امنیتی و انتظامی) زمینه تبدیل زندگی
در مجموعهها را بهنوعی آلونکنشینی فراهم خواهد آورد که این مورد همسو با فقر شهری
پیامدهای گسترده اجتماعی فرهنگی و حتی سیاسی را سبب خواهد شد.
نهایت در کوتاهمدت پروژه مسکن مهر با مشکالت متعددی روبروست .محدودیت مالی
ال این پروژه با عدم تقاضای
در سرمایهگذاری و مکانیابی پروژهها باعث شده است تا عم ً
کافی روبرو باشد .این وضعیت باعث بروز مشکالت متعددی برای مسئوالن دولتی و بخش
خصوصی دخیل در ساخت پروژه شده است که نهایت ًا برای جذب جمعیت به شیوههای
مختلف متوسل شده است .اما آنچه بهطور مشخص در اینجا موردتوجه است ،وضعیت و
شرایط زندگی برای افرادی است که برای کوتاهمدت در واحدهای ساختهشده ساکن خواهد
شد .همچنین بر اساس رویکرد محرومیت اجتماعی ،محرومیت اجتماعی زمانی اتفاق میافتد
که افراد و گروهها یک جامعه قادر به مشارکت کامل در اجتماعی که در آن زندگی میکنند
نباشند .نتیجه اینکه درآمد ،تواناییها و سایر مشخصههای افراد فقیر ،بهطور غیرقابلتصوری
از استانداردهای جامعه و نیز گروهی که به آن تعلق دارند فاصله میگیرد .بر این اساس فقر
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یک ساختار اجتماعی است و اغلب بهعنوان مشخصهای برای گروههای خاص همچون زنان،
کهنساالن و معلولین شناخته میشوند .مهمترین ویژگی این رویکرد این است که تنها بر
پیامدهای ناشی از محرومیت اجتماعی تمرکز نمیکند بلکه بر فرایندی که منجر به آن میشود
را نیز موردتوجه قرار میدهد .برخی از نظریهپردازان ،فقر را ناتوانی در مشارکت اجتماعی
میدانند و فضای مفهومی فقر را با استفاده از مفهوم «طرد اجتماعی» موردبحث قرار دادهاند.
در این دیدگاه طرد اجتماعی زمانی رخ میدهد که افراد جامعه قادر به مشارکت در اجتماع
نباشند .و درجایی اتفاق میافتد که افراد و گروهها بهطور غیرارادی از فرصت مشارکت در
امور اجتماعی محروم می شوند.
مالحظات اخالقي
مشارکت نويسندگان
مقاله حاضر از رساله دکتری سعید ایرانی استخراج شده است و دکتر منصور حقیقتیان و
دکتر اصغر محمدی به ترتیب نقش استاد راهنما و استاد مشاور را بهعهده داشتهاند.
منابع مالي
در پژوهش حاضر تمامی هزینهها بر عهده نگارنده بوده و هیچگونه حامی مالی نداشته است
تعارض منافع
با پژوهشهای پیشین نویسندگان تعارضی ندارد
پيروي از اصول اخالق پژوهش
در پژوهش حاضر سعی شد که تمامی منشورهای حرفهای مکتوب و مدون و همچنین
«اصولی نانوشته» اخالق علمی و دانشگاهی رعایت شود.
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