
 

 

 949 -999: 9399ییز  ، پا3، شمارۀ 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی رد اریان/ دورۀ 
 منظرمساکن مهر از  یاقتصاد-یو اجتماع ییفضا -یساخت کالبد یسةمقا

1 (مشهد گلبهار شهر و تبریز سهند جدید شهر: مطالعه)مورد  ساکنان
 

 1پیربابایی محمدتقی 
 2موالیی اصغر
 3صداقتی عاطفه

 19/90/00تاریخ پذیرش:                       11/90/09تاریخ دریافت: 

 چکیده
کالبدی -، مشکالت ساختاریدرآمد کمشدن سیاست مسکن مهر در راستای تأمین مسکن اقشار  با اجرایی

ی فضایی نیگز ییجداپدیدار شده است. در این میان، احساس نابرابری اجتماعی و   یاقتصاد-و اجتماعی
داشتن،  با وجود اهمیت از جمله مسائلی است که (،جوار هم شهر کالنبه وابستگی به  ساکنان )با توجه

مساکن مجموعة ارتباط ساخت کالبدی نحوة کمتر مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی 
ی مرتبط ساکنان پرداخته است. همچنین به ها کنشدر  کندوکاواقتصادی آن، به  -مهر با ساخت اجتماعی

جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد(  شهر مهرعددی مستقل )مسکن  09نمونة ی در دو ا سهیمقاروش 
از نظر توصیفی و استنباطی با  ها دادهی در فازهای مختلف پروژه انجام شده است. ا خوشه روشو 
-از آزمون کولموگروف ها داده بودن نرمالتحلیل شدند. ابتدا برای تعیین  29نسخة  SPSS افزار نرم

اصلی ة یفرض tآزمون با  رو نیارا تأیید کرد؛ از  ها داده نبود نرمالاسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون، 
ساخت یة اصلی( و گو 20یی توسعة مسکن مهر )فضا  ساخت، میان ها افتهبراساس ی .آزموده شدپژوهش 

مطالعة . وجود دارد( 19/9 رسونیپیة اصلی(، رابطة مستقیم و معناداری )ضریب گو 10ی آن )اجتماع
ی )با طیمح ستیزدر ابعاد اجتماعی و  ها داده، با وجود تفاوت معنادار دهد یم نشان tبا آزمون  ها نمونه

سهند(، بعد نمونة گلبهار( و ابعاد خدماتی و اقتصادی )با میانگین بیشتر در نمونة میانگین بیشتر در 
زمون ی محاسباتی آها نیانگیمبرخوردار است. همچنین بین  ها نمونهکالبدی از وضعیت نسبتاً مشابهی در 

t ،اقتصادی تفاوت معناداری مشاهده نشد. با -فضایی و ساخت اجتماعی-ساخت کالبدی یها مؤلفه
گلبهار با اختالف اندک، نمونة وجود اینکه امتیاز محاسباتی در هر دو گروه، متوسط به پایین بود، در 

 امکانات به رسیدست و خدمات ارائة در محسوس امتیاز بیشتری برآورد شد. بر مبنای نتایج، تبعیض
ی و تشدید احساس نابرابری اجتماعی و ریگ شکلدر  فضایی، بودن امکانات دورافتاده کنار در شهری

 .کرده است، نقش مهمی ایفا ها مجتمعی فضایی این نیگز ییجدا

 ی اجتماعی.نابرابرمهر،  مسکن ی فضایی، ساخت کالبدی، ساخت اجتماعی،نیگز ییجدا های کلیدی: واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
 مسکن ریزی برنامه با مهر مسکن الگوی تطبیقی بررسی» عنوان با پژوهشی طرح از برگرفته مقاله، این اطالعات. 1
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 مقدمه
ی و بحث است. بررس  قابلموضوعات متنوع،  برحسبی مختلف و ها اسیمقسکن در م

 کند یممسکن را عنصری مهم در دستور کار وسیع اجتماعی دولت محسوب  1آرمسترانگ

ی زیر برنامهی فعلی ها حالتبا وجود این اهمیت،  رسد یمنظر  (. به0: 1300)ادواردز و تورنت، 

ی متفاوتی با ها برنامههستند. تاکنون  رو روبهسفی و فرمی ی فلها چالشو طراحی مسکن با 

عنوان راهکار رفع معضالت بخش مسکن و تثبیت بازار آن در دستور کار قرار گرفته است، اما 

اند. بخش مسکن  براساس اظهارات کارشناسان، سبب کاهش معضالت مسکن نشده ها طرحاین 

زیادی را به همراه داشته است )خلیلی و ی ها بینشی، فراز و گذار استیسدر چهار دهة 

در برنامة اول توسعه، سیاست مشخصی برای جلوگیری از رشد  متأسفانه(. 90: 1303همکاران، 

دة یپدمصادف با زمانی بود که  ها سالی نشده بود و این گذار هدفی تعیین و ررسمیغمسکن 

ی و گسترش بود ریگ شکلال در ح سرعت بهشهرهای بزرگ  ژهیو بهاسکان غیررسمی در شهرها، 

اول دهة سیاست زمین حمایتی که در  اگرچه(. در این میان، 30: 1301)پورمحمدی و همکاران، 

به  تیدرنهادوم مطرح شد، برخی متقاضیان را صاحب خانه کرد، برنامة پس از انقالب تا پایان 

ل دست نیافت )آجیلیان طور کام ی هدف برنامه بود، بهها گروهاهداف مورد نظر که تأمین مسکن 

دوم نتوانست صنعت برنامة در  شده نیتدوی ها استیس(. در عین حال، 209: 1301و همکاران، 

و  صرفه بهانفرادی و شخصی  صورت بهساختمان را در بازار مسکن رونق ببخشد و تولید مسکن 

تفاوت زیادی با اول مدنظر قرار گرفت و برنامة به صالح خانوارها بود. در برنامة سوم، روال 

حمایت از اقشار  ی اصلی بخش مسکن این طرح،ها یمش خطدوم ایجاد شد. در برنامة 

خاص در قالب برنامة چهارم، طرح مسکن  طور بهو مسکن حمایتی مطرح شد، اما  ریپذ بیآس

مطرح شد. پس از تصویب برنامة چهارم، مطالعات طرح  درآمد کممهر برای تأمین مسکن اقشار 

فعالیت در راستای عدالت اجتماعی و تأمین مسکن  نیتر مهم( که 1393کن )سال جامع مس

ی ها گستره، ها یمش خطبود، شکل گرفت. در برنامة پنجم توسعه سعی شد  درآمد کمخانوارهای 

. در ردیبربگاسالمی و توسعة پایدار را در-تا الگوهای ایرانی درآمد کمبیشتری از حمایت اقشار 

ی ها استیسای از  ی قانونی نشد. خالصهها تیحما متیق ارزانندگان مسکن عین حال، از ساز

ی بخش ها برنامهی در ا ژهیوجایگاه  درآمد کمدهد، تأمین مسکن اقشار  بخش مسکن نشان می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
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ی ریگ جهتخاص در برنامة چهارم توسعه با سیاست طرح مسکن مهر،  طور بهمسکن دارد، اما 

 .کند یمی پیدا ا ژهیو

شورها با حجم زیادی از خانوارهایی که استطاعت مالی تهیة یک خانه با شرایط مواجهة ک

ی مختلفی برای مواجهه با این موضوع، از ها استیسحداقل را ندارند، سبب شده است الگوها و 

ترتیب تا زمانی که با توجه به نداشتن  صورت بگیرد؛ بدین بخش مسکن گذاران استیسسوی 

مسکن  نیتأم بسیار دشوار است، ها آنرها، دسترسی به مسکن برای استطاعت مالی این خانوا

باید برای کاهش هزینة  ها دولتو  شود یمی اصلی دولت محسوب ها چالشاین اقشار، یکی از 

دلیل  به ها استیسمسکن با توجه به توان مالی خانوارها اقدام کنند، اما در درازمدت، این 

 -ی اجتماعیها ینابرابرا محیط مسکونی نامتناسب آن، به ی  کیفیت های بی شدن به خانه منتج

 ی فضایی منجر خواهند شد.نیگز ییجدافضایی و در صورت استمرار به 

نابرابری اجتماعی ناظر به وضعیتی است که در آن، منابع و خدمات ارزشمند اجتماعی 

ی مانند بدکوک مساوی در دسترس اعضای جامعه قرار نگرفته باشد. پژوهشگران مختلف طور به

ی شهری و بازارهای مسکن را از ها نیزم، اند کردهدر شهر پژوهش  ها ینابرابرکه در زمینة 

-07: 1390)یوسفی و ورشوئی،  دانند یمی آغازین ها ینابرابربر تقویت و انباشت  مؤثرعوامل 

ن امر با نفر دارد که ای ها ونیلیممستقیمی بر زندگی  راتیتأثی بخش مسکن، ها استیس(. 199

یا الگوهای خاص امکان  ها گونهی مسکن، افرادی که به این ها گونهاثرگذاری بر تعیین الگوها و 

(. در Dildine, 2016: 1گیرد ) ی ارجح سکونت در جامعه، صورت میها وهیشدسترسی دارند و 

یرد گ ی جهانی در سطح کالن نشئت میدار هیسرماعین حال، وضعیت نابهنجار مسکن، از جریان 

که زمین و مسکن را به کاالیی برای انباشت سرمایه مبدل کرده است. در این جریان، دستیابی به 

ترتیب طیف انواع  ؛ بدینشود یماجتماعی متکی  مراتب سلسلهمسکن به جایگاه خانواده در نظام 

در  ی بدون سرپناه یاا عدهکه در آن همواره  دیآ یمی پدید نینش کوخی تا نینش کاخمسکن از 

 (.31: 1311کنند )پیران،  ی نامناسب زندگی میها سرپناه

سابقة  یبوضعیت کنونی شهرهای کشور، بسیار متأثر از دوران تجددی است که با رشد 

مثبت،  راتیتأثبر  قرن اخیر بوده است؛ تحوالتی که عالوهدة یچیپدانش بشری، عامل تحوالت 

ی بعد، همچنان ها دورهی گسترده در ها تالشود ی گذاشته و با وججا بهآثار نامطلوبی از خود 

فضای غلبة ، راتیتأثاین عمدة . شود یممنفی آن در محیط زندگی انسان دیده  راتیتأث
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ی کیفی و احساس فقر در کیفیت زندگی است )آجیلیان و همکاران، ها تفاوتعملکردی، نبود 

ی است عدالت یبکنندة   یتداعز ی شهری نیها رساختیز(. توزیع نامتوازن امکانات و 209: 1301

های شهر دارد و مدیریت  ی طبقاتی محلهنیگز ییجدای بر ساختار، ماهیت و ریناپذ جبران ریتأثکه 

(. در این نوشتار، 29: 1300و همکاران،  پور کینکند ) می رو روبههایی جدی  شهری را با چالش

صفر و راهکار اجرایی خاص و براساس اهداف پژوهش، حمایت از سیاست زمین  طور به

، در دولت هشتم و نهم درآمد کمی ها گروهمسکن  نیتأمی ها استیسمسکن مهر در زمرة 

پژوهش، بررسی الگوی مسکن مهر دغدغة بررسی شده است. بر مبنای آنچه بیان شد، چالش و 

ا ی کالبدی است که این مهم بنیگز ییجدابا تأکید بر دو متغیر محوری نابرابری اجتماعی و 

جدید گلبهار  شهر مهرجدید سهند تبریز با مسکن  شهر مهری دو نمونه مسکن ا سهیمقابررسی 

 انجام شده است.

 پژوهشنة یشیپ

ی ها پژوهشی مرتبط با بررسی سیاست مسکن مهر و ها پژوهشدر دو بخش  شده یبررسنة یشیپ

 شده است: ارائه ی فضایینیگز ییجدامرتبط با مبحث نابرابری و 

مسکن  نیتأمی اجرایی دولت در ها استیس( ضمن ارزیابی 1301شین و سرور )الف( آر

ی مسکن در ها شاخصده را در بهبود ش یبررسی ها طرحشهری، قابلیت  درآمد کمی ها گروه

در  درآمد کمدر تأمین مسکن اقشار  ها طرحاند که این  اند و گفته  باالترین رتبه محاسبه کرده

ی مدنظر در شهر مشهد به ها استیسی کلی بند رتبهقش را دارند. ن نیتر مهممشهد  شهر کالن

ی ها بافتاین ترتیب است: سیاست شهرهای جدید در رتبة نخست و نوسازی و بهسازی 

ی بعدی. آجیلیان و ها رتبهی و مسکن مهر در ررسمیغی ها سکونتگاهدهی و  ن فرسوده، ساما

ی مسکن اقشار ها پروژهندی سکونتی از بر رضایتم مؤثر( در بررسی عوامل 1301همکاران )

مرحلة ، هنوز به شده صرفنة یهز، نتیجه گرفتند که این طرح با وجود زمان و درآمد کم

ی مند تیرضاواگذاری در برخی فازهای اجرایی نرسیده و مشکالت متعددی دارد که بر میزان 

زنجان به نمونة ( در 1303. پورمحمدی و اسدی )بوده است رگذاریتأثسکونتی مخاطبان بسیار 

ند و ضمن طرح مسائل مسکن مهر، بهترین روش پرداختی مسکن مهر ها پروژهارزیابی 

که در حال حاضر رویکردی  کردندشدن را ایجاد اشتغال و توانمندسازی عنوان دار مسکن

 سرپناه جهانی است. نیتأمجهانی در 
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ی متعددی انجام شده ها پژوهشفضایی نیز  -ی اجتماعیها ینابرابرب( در ارتباط با سنجش 

های وبر و هاروی، بازتولید نابرابری  (، با تأثیرپذیری از دیدگاه1300است. شالچی و جنگ )

ها، چرخش  ی آنها افتهاند. براساس ی اجتماعی از خالل تعامل سرمایه و فضا را مدنظر قرار داده

ی اقتصادی در بازار مسکن ها ینابرابرنابرابر تولید ملی به بخش مسکن در کنار خلق انواع 

 ساز نهیزمخانوار و توزیع جغرافیایی اقشار مختلف، بودجة مسکن در نة یهزجایگاه  برحسب

ی ها ینابرابر ریتأث( نیز ضمن اشاره به 1300و همکاران ) پور کینخلق نابرابری شده است. 

ی توسعه در ها شاخصاند که توزیع و پراکنش  اجتماعی بر همة مناسبات انسانی، مدعی شده

. دهد یمتعادلی فضایی )در میان مناطق شهری( را نشان  ها، نوعی بی ی مطالعة آننمونة مورد

( تحلیل نابرابری اجتماعی در سه شهرک متفاوت شهر اهواز را 1300سجادیان و همکاران )

های  شده در مقایسه با محله های بررسی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که برخی ساکنان محله

( نیز نابرابری در 1301، دسترسی کمتری به خدمات شهری دارند. شماعی و همکاران )تر مرفه

های شهر مورد پژوهش را اثبات کردند. لطفی و همکاران  سطوح کیفیت زندگی میان محله

چه در  -های مورد بررسی را ی، اختالف بسیار محلها محلهی ها ینابرابر( با هدف تحلیل 1302)

نشان دادند که  -ی کیفیت زندگی(ها شاخصی شهری و چه در سطح کیفی )ها انهسرتوزیع 

ی ها شاخص( در پژوهش خود با تکیه بر 1300مصداق بارز نابرابری است. یزدانی و همکاران )

بیشتر تحلیلی  ها آنی مسکونی را بررسی کردند. تحلیل نیگز ییجدای، گروه تکی ریگ اندازه

 پراکنش و توزیع جمعیت است. ی وافزار منرآماری بر مبنای آنالیز 

مرتبط با موضوع نة یزمو با وجود مطالعات متعدد در  شده یبررسبا توجه به مطالعات 

ی نیگز ییجدای امدهایپو  ها ینابرابرپژوهش از سوی پژوهشگران گوناگون، موضوع بحث 

همچنین ارتباط  محوری بررسی نشده است. ای همقولی مسکن مهر، در قالب ها مجموعهفضایی 

اقتصادی توسعة مسکن که در این نوشتار بررسی -فضایی و ساخت اجتماعی-ساخت کالبدی

 از این مطالعه نشده است.  شیپشده، 

 مبانی نظری
صنعت و خدمات )با توجه به حمایت دولت از افزایش  بخش  رونقرکود کشاورزی و ادامة با 

، مشکالت سیستمی مانند 1309آن( در دهه دة کنن تیهدای ها استیسمیزان شهرنشینی کشور و 

مادر اسکان غیررسمی )در ارتباط با مسکن این اقشار(، در دة یپدیا  درآمد کموجود اقشار 
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در این میان، با تصویب قانون  (.197: 1393و پوراحمد،  ور لهیپی کشور نمود یافت )شهرها

فضایی شهر فراهم -ن کالبدیدگرگونی سازمانة یزم(، 1307نوسازی و عمران شهری )مصوب 

ی پیشنهادی، بافت کهن شهری را از بین بردند و تا دوردست در پیرامون شهر ها ابانیخشد. 

شدن بافت درون  و متروک ها ابانیخمانده از گذر  ی در محورهای باقینینش خرابهگسترده شدند. 

فت. پس از این، هم ی پیشنهادی طرح جامع گسترش یاها محدودهی در ورای نینش هیحاششهر و 

درون و هم برون شهر، مأمنی برای مهاجران و روستاییان تازه به شهر آمده شد و در کنار این 

ترتیب زمینة ورود  اقتصاد شهری خارج شدند. بدینگردونة گروه اجتماعی، برخی شهروندان، از 

فضایی -بدیی دوردست شهر فراهم شد و سازمان کالها هیحاشی به شهر درون دست یتهاقشار 

 (.293-292: 1391گرفت )حبیبی،  شکلآشفته و پر هرج و مرجی برای شهرهای بزرگ کشور 

معضل مطرح شدند. در  عنوان به دست یتهی شهری، اقشار زیر برنامهاز این دوران به بعد در 

های کهن شهری و  ی نامرفه، محلهها هیحاشی توسعة شهری نیز از اصطالحاتی مانند ها طرح

و اقشار فرادست و دولتمند یاد شد که این  نینش مرفهی ها هیحاشفرودست، در مقابل اقشار 

صرف بر درآمد ة یتککه بیشتر با  ها کیتفکدنبال این  اند. به ی شهر را شکل دادهبند طبقهعبارات 

، تجهیزات و امکانات شهری شکل گرفت و این امر ساتیتأساست، توزیع ناعادالنه و نامناسب 

شمال و جنوب در دة یپدکه چنان فضایی سوق داد؛ -ی کالبدیها تفاوتاجتماعی را به تمایزات 

ی پیشین توسعة شهری دولت، بین ها استیسگفت  توان یماساس  شهرها ایجاد شد. براین

فضایی آن و  -نظمی شهر و سازمان کالبدی بازتاب کالبدی یافت و به بی 1310-1300ی ها سال

و پوراحمد،  ور لهیپشهر و مسکن در شهرهای کشور منجر شد )در عین حال، نمود بحران 

 (.291: 1391؛ حبیبی، 199: 1393

در کشور، چهار سیاست عمده را  درآمد کممسکن اقشار  نیتأمی ها استیسی، طورکل به

(، نوسازی و 1392ی )ررسمیغی ها سکونتگاهدهی  (، سامان1310: شهرهای جدید )شود یمشامل 

(. 90: 1301( )آرشین و سرور، 1391( و سیاست مسکن مهر )1390فرسوده )ی ها بافتبهسازی 

پاسخگویی به انتظارات قانونی و عرفی در زمینة مسکن برای اقشار  منظور بهدر چند سال اخیر، 

ی ها گروه، دولت، سیاست احداث مسکن مهر را درپیش گرفت. مشکل مسکن درآمد کم

شهرنشینی سریع و مداوم است که خود تجربة شی از ، ناتوسعه درحالدر کشورهای  درآمد کم

. به همین دلیل شهرهای استپیامد رشد جمعیت و مهاجرت از نواحی روستایی به نقاط شهری 
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استطاعت برای  ، بیش از سایر نقاط شهری، با تقاضای مسکن قابلتوسعه درحالکشورهای 

ی شهری و ها رساختیزبرای شهری مواجه هستند و محل رقابت و نزاع  درآمد کمی ها گروه

 (.209: 1301شوند )آجیلیان و همکاران،  خدمات مرتبط با مسکن محسوب می

جامعه، در قالب طرح حق  درآمد کم، از اقشار 1391قانون بودجه سال  1براساس تبصرة 

 00ویژگی طرح  نیتر مهمشود تا از این راه صاحب خانه شوند.  ساله حمایت می 00ی بردار بهره

« زمین صفر»است. این سیاست که با عنوان  شده ی، حذف قیمت زمین از قیمت تماما اجاره سالة

 درآمد کم، با کاهش بخش عمدة قیمت مسکن، توانایی خرید را برای اقشار شود یمشناخته 

میلیون  10بر حذف قیمت زمین، با پرداخت وام  کند. در این طرح، دولت عالوه جامعه ایجاد می

میلیون تومان(، درصدی  10میلیون تومان( و ساخت ) 1ی زمین )ساز آمادهو بخش تومانی، در د

تا پس از تحویل قطعی و براساس نرخ سود  کند یمرا به واجدان شرایط پرداخت  ها نهیهزاز 

ترتیب در  ة مسکن و شهرسازی و وزارت تعاون نیز بهخانروز بانکی بازپرداخت شود. وزارت

دهی  و شناسایی و سامان ها بانکساله و انعقاد قرارداد با  00ای  ارهتأمین و واگذاری زمین اج

طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق  .کنند یم فهیوظ انجاممتقاضیان طرح مسکن مهر 

مترمربع و با  70ی از زمین برای ساخت مسکن کوچک با متوسط زیربنای هر واحد بردار بهره

شدة ساختمان برای انطباق با توان مالی  مامهدف کاهش و حذف هزینة زمین از قیمت ت

و میان درآمد درنظر گرفته شده است. براساس این طرح همة متقاضیان  درآمد کمخانوارهای 

ی ها یتعاونبدون مسکن )اعم از کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد( در قالب 

ه سازمان مسکن و شهرسازی ی و بده سازمانمسکن از سوی ادارة تعاون شهرستان و استان 

 .شوند یممعرفی 

ی و الگوی نظری تضاد، نابرابری را شناس جامعهگیدنز در سطح تحلیل کالن، با رویکرد 

)ربانی و همکاران،  داند یمی منابع ارزشمند و توزیع قدرت و ثروت نظم یبی و ابی ساخت

لحاظ طبیعی یکسان به  ها انسانکه  فرض شیپ(. در صورت توجه به این 271-277: 1390

، هنجارها و ها ارزشی اجتماعی، بر خصلت اجتماعی و ها ینابرابرهستند، در مطالعه و تبیین 

دیگر، نظام  عبارت  به. شود یمدر کاهش و افزایش نابرابری اجتماعی تأکید  مؤثرقواعد اجتماعی 

-ه دستاوردی انسانیاشیاء نیست، بلک ریرناپذییتغی، جزئی از نظم طبیعی و بند رتبهمبتنی بر 

دلیل محدودیت زمین صورت  (. تفکیک فضای شهری به109: 1377اجتماعی است )افروغ، 
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آن با توجه به وسعت، محل و قطعة ، هر ابدی یم. از آنجا که زمین مالکیت خصوصی ردیگ یم

ی ها گروهی شهری، تفکیک شناس جامعهکاربری بالقوه یا بالفعل، ارزشی متفاوت دارد. در 

ی فضایی دارد. ا جلوهاست؛ زیرا نابرابری اجتماعی  تر مهمماعی از تفکیک زمین بسیار اجت

: 1399)ساوج و وارد،  کنند یمندرت در کنار کارگران غیرماهر زندگی  افراد ثروتمند به درواقع

(. نابرابری اجتماعی در فضاهای شهری، حاصل دسترسی افتراقی نواحی شهر به منابع 02

و  پور کینفرهنگی است )ة یسرماعی مانند ثروت مادی، قدرت، منزلت و ارزشمند اجتما

 (.29: 1300همکاران، 

ی مختلفی برای تشریح وضعیت نابرابری و تفکیک زمین در شهرها وجود دارد. اولین ها مدل

 متحدالمرکزالگوها به تفکیک زمین بر مبنای کاربری زمین مربوط بوده است؛ مانند مدل مناطق 

از دهة  موضوعی هاریس و المان، اما بسط نظری چندمرکزل قطاعی هیت و مدل برجس، مد

شکلی ویژه در ارتباط با مسکن شهری مطرح شد. بسیاری از  میالدی به بعد، به 1019

ی جدید( معتقد بودند مسکن تنها به موقعیت شغلی ها یوبرپژوهشگران )وابسته به مکتب 

طبقة ة انعکاسی از منزل بهاعم موقعیت مسکن،  ورط بهو تفکیک شهری و  ابدی ینمارتباط 

و عملی به مسکن  طلبانه اصالحاجتماعی، اشتباه خواهد بود. پژوهشگران شهری همواره توجهی 

و  ها اجارهکه با عناوینی مانند کمبودهای مسکن، ازدحام، تسهیالت بهسازی، سطح  اند داشته

ی کردهایرو، در نیبا وجود ا(. 07: 1399است )ساوج و وارد،  شدهبودن دسترسی مطرح  آسان

ة یپا عنوان بهاست، مالکیت خانه ر جامعه و گروه متمرکز که ب 1انهیگرا جمع کردیرومتأخر مانند 

ی اجتماعی مطرح است. در این رویکرد، مالکان خانه براساس رفتار ها گروهی به ده شکل

. مفاهیمی که برای شناسایی شوند یمی بند طبقهمصرفی و تجارب مشترک در استفاده از مسکن، 

 2طبقات مسکندة یاو  ها تالش نیاز اولبرده شده است،  کار بهی اجتماعی ها گروهاین 

( ارائه 1079که هادون ) 3ی موقعیت مسکنها گروه( تا 1017از سوی رکس و موور ) شده یمعرف

( 1009-1079ساندرز ) 0ی بخش مصرفیها شکافتا  0یی بومیداراداده است و از طبقات 

ی اجتماعی ها گروهی ریگ شکلگسترده است. عامل کلیدی که براساس آن مالکیت مسکن به 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  
1. Collectivist Approach 

2. Housing Classes 

3. Housing Status Groups 

4. Domestic Property Classes 

5. Consumption Sector Cleavages 
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ی آن ها ارزشة مبادل، در گام نخست دسترسی به مسکن و سپس نقد مداوم آن در شود یممنجر 

(، مسکن تا حدی به درآمد و 1017(. براساس نظر رکس و مور )Winter, 1994: 11است )

ی از بردار بهرهی دستیابی برای ها روشزار کار وابسته است. همچنین به تعداد موقعیت در با

مسکن در واحدهای مسکونی شهر، طبقات اجتماعی وجود خواهد داشت. در عین حال این ادعا 

مهاجران )قومیت یا با مسکن در ارتباط  ژهیو بهوجود دارد که این ایده حقیقت محض نیست، اما 

(. Rex, 1971: 300 ؛09: 1399 وارد، و )ساوج کند یمکمک  ها لیحلتنژادهای مختلف( به 

 گروه در را شهر مردم و داند یم دهیفا یب را مور و رکسدة یا، (1009 /1091 /1090) ساندرز

 وارد، و )ساوج کند یم یبند طبقهمسکن  موقعیت و شغلی موقعیت براساس هم، موازی اجتماعی

اند و دربارة آن مناقشه دارند، اما  کرده دییتأگران مختلف رد و این ادعاها را پژوهش .(00: 1399

است یا نه، تفکر  تر مهمی اجتماع ةطبقی بحث دربارة اینکه آیا مسکن از جا به رسد یمبه نظر 

ی شهری ها ینابرابردربارة چگونگی عملکرد فرایندهای اشتغال و سکونت با یکدیگر در ایجاد 

 مفیدتر است.

و مدیران را  زانیر برنامهی در برخورداری از امکانات شهری، بسیاری از برابرگستردة ناظهور 

 مند عالقههای شهری  ی در محلهزندگی کیفیت بخش تعادلبه شناسایی کمیت و کیفیت چگونگی 

ی نظری در این ها چارچوب(. شاید یکی از بهترین 200: 1301کرده است )شماعی و همکاران، 

کند. به  مطرح می ناعادالنه ساختار با شهرهایاشد که آن را در کتاب باره، به بدکوک مربوط ب

اساسی نتیجة ساختار اشتغال است؛ زیرا موقعیت در بازار  طور بهاستدالل او، تقاضا برای مسکن 

دلیل  نیتر مهم. این امر نیز رود یم شمار بهة منابع مالی خانوار کنند نییتععامل  نیتر یاصلکار، 

، امکانات آموزشی، تسهیالت رفاهی ونقل حملة شبکن است. نهادهای شهری، دسترسی به مسک

ثانوی در توزیع منابع هستند. زندگی در منطقة خوب، به معنای دسترسی  سازوکارعمومی و غیره 

نابرابر توزیع شده است.  طور بهآسان به تسهیالت و امکانات باکیفیت است که به لحاظ جغرافیایی 

ی آغازین ناشی ها ینابرابری شهری و بازارهای مسکن در تقویت و انباشت ها نیزمبدکوک،  نظر به

پذیرکردن روند  تحمل کردن و  ی مرکزی و محلی گاه برای متعادلها دولتاز بازار کار تأثیرگذارند. 

ی مبتنی بر توزیع مجدد به نفع محرومان در این امر ها یمش خطتمرکز امتیازات با درنظرگرفتن 

دورة های نابرابری اجتماعی در  درمجموع، دیدگاه .(191: 1399 وارد، و ساوجکنند ) یممداخله 

 در سه دیدگاه فکری قرار داد: توان یممعاصر را 
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 است؛ گرفته سرچشمه دورکیم های بررسی کارکردی که از دیدگاه .1

 است؛ برآمده مارکس تحقیقات از برخوردی که دیدگاه .2

 است بوده آن گذار بنیان آلمانی شناس جامعه ،وبر ماکس گرایی که ترکیب دیدگاه .3

 (.37-31: 1300 همکاران، و سجادیان)

 جغرافیایی ادبیات وارد اجتماعی عدالت کارکرد و مفهوم بعد، به 1019 دهة از حال، عین در

 همکاری الزمة که داند یم تعارضاتی بر آمدن فائق عاملی برای را اجتماعی عدالت هاروی. شد

 عدالت برای پذیرفته باشد، عام از نظر که در این میان، اصولی. است افراد ترقی برای اجتماعی

 توزیع باید چیزی چه که است مطرح سؤال دو این همواره ندارد. در این میان، وجود اجتماعی

(؛ بنابراین 00-07 :1370 هاروی،) باشد چیزهایی چه و کسانی چه باید میان این توزیع و شود

، ها یکاربرمانند دسترسی به مسکن، برخورداری از خدمات، عدالت در توزیع  عوامل گوناگونی

اجتماعی و غیره در طبقة فاصلة محل کار تا محل سکونت، کیفیت ساخت، اجزای کالبدی، 

ی فضایی ساکنان مسکن مهر در نیگز ییجداترسیم وضعیت احساس نابرابری اجتماعی و 

ی نیگز ییجدااصلی احساس نابرابری اجتماعی و عوامل  شهرهای جدید، نقش خواهند داشت.

 آمده است: 1فضایی در شکل 

 
 فضایی گزینی ییو جدا یاجتماع یاحساس نابرابر یاصل عوامل. 1 شکل

 پژوهشة یفرض
فضایی و اشکال اجتماعی یا به عبارت -فرضیة پژوهش حاضر این است که میان اشکال کالبدی

آشکاری وجود دارد و الگوی توسعة رابطة عی، دیگر، میان ساخت فضایی و ساخت اجتما

 درآمد کمی فضایی اقشار نیگز ییجدای اجتماعی و نابرابرمسکن مهر، سبب تشدید احساس 

 شده است. ها مجموعهساکن در این 
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 ی پژوهششناس روش

پرسشنامة از  ها داده. برای گردآوری است پیمایشی-پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی

توصیفی خانوارها مبنی بر سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان  سؤاالت ، شاملساخته محقق

ها از جمله نوع مالکیت، تعداد طبقه، واحد، وضعیت  تحصیالت، نوع شغل و غیره و مسکن آن

ة لیکرت گان پنج سؤاالت(، سؤال 17نماسازی، وضعیت سیستم گرمایشی و سرمایشی و غیره )

 ة نیمه ساختاریافته استفاده شده است.مصاحب صورت بهباز  سؤال( و سه سؤال 30)

جدید سهند تبریز و  شهر مهر در مسکنخانوارهای ساکن  آماری این پژوهش، همةجامعة 

ی مالی، وقت، نیروی انسانی ها تیمحدودجدید گلبهار مشهد است. با توجه به  شهر مهرمسکن 

 صورت بهتایی مستقل  09نمونة ، دو ها امهنپرسشو تمایل کم ساکنان به مشارکت در تکمیل 

. از آنجا که حداقل حجم نمونه در ی در فازهای مختلف پروژه، پیمایش شدا خوشهی ریگ نمونه

نفر برای هر گروه توصیه شده است )دالور،  10ی و آزمایشی، ا سهیمقا-مطالعات به روش علی

آماری، امعة ج(، در این پژوهش برای افزایش اعتمادپذیری نتایج و قابلیت تعمیم آن به 1399

آماری، به جامعة بودن  به همگن با توجهنفری برای هر گروه، مدنظر قرار گرفت.  09حجم 

گویه مستخرج  30ساخته، شامل  محققامة نپرسشترتیب،  بود. بدین حجم باالی نمونه کمتر نیاز

خیلی درجة ی لیکرت، از ا نهیگز پنجبر مبنای طیف  شوندگان پرسشاز مبانی نظری از سوی 

 .شده استموافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و خیلی مخالفم، ارزیابی 

 -از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمون کلموگروف ها دادهبرای تجزیه و تحلیل  

 29نسخة  SPSS افزار نرمبستگی(  ی مستقل، تفاوت میانگین و همها نمونهبرای  tاسمیرنوف و 

صورت  ف و مقایسة تطبیقی پاسخ کنشگران دو نمونه مورد مطالعهبه اهدای ابیدستاستفاده شد تا 

بگیرد. در این مطالعات، برای سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا )اعتبار صوری( استفاده شد. 

ساخته، پیش از اجرا در اختیار چند نفر از متخصصان و استادان  محققپرسشنامة که  صورت نیبد

، از تکنیک آلفای پرسشنامه(. برای تعیین پایایی امهنشپرسشد )روایی  دییتأقرار گرفت و 

، مقدار ضریب پرسشنامهی ها سنجهکرونباخ استفاده شده است. براساس نتایج تحلیل پایایی 

گویه(، ابعاد خدماتی  10ابعاد کالبدی )دهندة  پوششآلفای کرونباخ تنها در ارتباط با متغیرهای 

 گویه(، 0گویه( و ابعاد اقتصادی ) 0، ابعاد اجتماعی )گویه( 0ی )طیمح ستیزگویه(، ابعاد  2)

 اند. محاسبه شده 907/9گویه معادل  30مجموعاً 
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 ی پژوهشها سنجه ، متغیرها وها شاخص
ی گوناگون، ساخت اجتماعی و ساخت فضایی شهر و مسکن )فضای( شهری ها پژوهشدر 

اند.  تنهایی استفاده نشده عی بهمدنظر قرار گرفته است، اما واژگان ساخت فضایی و ساخت اجتما

واکاوی جنبة ، از اند دادهیی که نابرابری اجتماعی را مبنای بررسی قرار ها پژوهشاز این منظر، 

 شانیها لیتحلی فضا و تحلیل فضایی را کانون نیگز ییجدایی که ها پژوهشساخت اجتماعی و 

ی ها شاخصشده است تا  بررسی 1ساخت فضایی، در قالب جدول وجهة ، از اند قرار داده

 ها نشان داده شود. کاربردی آن

پژوهشگران ( از منظر اسالمی یشة)در اند ییو فضا یاجتماع ینابرابر یها . شاخص1جدول 

 دیگر

 
 1931منبع: نگارنده، 

، همچنین است ی پیشین نوشتار آمدهها بخشیی که در ها شاخصو  1با استناد به جدول 

مورد بررسی، پنج معیار اصلی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی،  مشورت با متخصصان در حوزة

معیارهای اصلی سنجش وضعیت برخورداری مساکن مهر  عنوان بهی طیمح ستیزخدماتی و 

خاص  طور بهة ارتباط و تأثیرگذاری ساخت فضایی بر ساخت اجتماعی و نحومدنظر از منظر 
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کردن سنجش  خاب شدند. برای عملیاتی( انت2ی فضایی )جدول نیگز ییجدانابرابری اجتماعی و 

یک یا چند  صورت بهشاخص تدوین شده است. بر همین اساس، هر شاخص  30این معیارها، 

، با طیف ساخت در پرسشنامة محقق ها هیگوگویه( طراحی شده است. این  30گویه )مجموعاً 

یل مفاهیم با هدف تبد ها هیگوتوزیع شد. طراحی  شوندگان پرسشسطحی لیکرت میان  پنج

به معانی انضمامی بوده و سعی شده است مفاهیمی ملموس برای  ها شاخصمنبعث از 

 طراحی شود. شوندگان پرسش

 پژوهش های یهشاخص و گو یار،مع تدوین. 2جدول 

 

 
 1931 نگارندگان،: منبع
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 مسکن مهر سهند و مسکن مهر گلبهارنمونة ی پژوهش در ها هیگوبررسی تطبیقی امتیاز 

، در قالب الگوی لیکرت و برای محاسبة امتیاز نهایی شوندگان پرسشی ها پاسخی بند جمعبرای 

 (:Wang and Hofe, 2007 Jamatia et al., 2019 ;استفاده شد ) 1رابطة هر گویه از 

(1) 

N-n  /Score.t= (N1*1) +(N2*2)+(N3*3)+(N4*4)+(N5*5) 

پاسخ  تعداد N3اد پاسخ مخالف، تعد N2پاسخ خیلی مخالف،  تعداد N1 در این رابطه،

ة دهند نشاننیز  score.tتعداد پاسخ خیلی موافق است.  N5پاسخ موافق و  تعداد N4متوسط، 

بدون  سؤاالتو تعداد  سؤاالتترتیب تعداد کل  به nو  Nآمده برای هر گویه و  دست امتیاز کل به

نمونة )در قالب دو  رسشنامهپ 199براساس این فرمول،  دهند. پاسخ یا غیرمعتبر را نشان می

تایی( تحلیل و به لحاظ امتیاز نهایی در قالب پنج شاخص اصلی پژوهش در دو  09مستقل 

 (.3نمونه مقایسه شد )جدول 

 مسکن و سهند مهر مسکننمونة  در پژوهش یها شاخص یینها امتیاز یسةمقا یج. نتا9جدول 

 گلبهار مهر

 

ترتیب با امتیاز نهایی  ی و اجتماعی بهستیز طیمحی کالبدی، ها شاخص، 3براساس جدول 

ی ها شاخصسهند هستند. در عین حال، امتیاز نمونة  گلبهار، بیشتر ازنمونة در  0/2و  1/3، 1/2

گلبهار نمونة سهند بیشتر از نمونة در  0/2و  0ترتیب با امتیاز نهایی  خدماتی و اقتصادی به

سهند و گلبهار، تنها نمونة  ررسی، در هر دوی مورد بها شاخصبرآورد شده است. در میان 

باالتر از متوسط ارزیابی  مشابه )اما با امتیازات متفاوت( طور بهی طیمح ستیزشاخص خدماتی و 

ی ها شاخصیی نها ازیامتهستند. میانگین  تر نییپااز حد متوسط  ها شاخصو باقی  شده است

( بیشتر است؛ 90/2سهند )نمونة کم، از  ( با اختالف90/2گلبهار )نمونة ة پژوهش در گان پنج



 

 

 

 

 

 033 اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنان  ...   -فضایی و اجتماعی  -مقایسه ساخت کالبدی 

 

 

فضایی و -ی ساخت کالبدیها مؤلفهکه مجموع امتیاز نهایی در نمونة گلبهار به لحاظ  درحالی

 07/2، در مقابل 09/2و  77/2ترتیب  )به استسهند نمونة اقتصادی بیشتر از  -ساخت اجتماعی

 محاسبه شده است. تر نییپاد متوسط ة مذکور، مقدار امتیاز نهایی از حمؤلف(. در هر دو 0/2و 

 مورد مطالعهمحدودة معرفی 

 جدید سهند )تبریز( شهر مهرمسکن 

به تصویب  1310 ماه آبانآغاز و در  1311ی شهر جدید سهند از بهمن سال ابی مکانمطالعات 

کیلومتری جنوب غربی  29شورای عالی معماری و شهرسازی رسید. شهر جدید سهند در فاصلة 

سیاسی در بخش اسکو از شهرستان تبریز -ریز واقع شده است و از نظر تقسیمات اداریشهر تب

ی ساز آمادهو عملیات اجرایی در این محدوده، در قالب چهار فاز  وسازها ساختقرار دارد. 

 مدنظر بوده است:

  ی شهر سهند که از سه محله و جنوب غربفاز اول: مشرف به درة اسکو و در قسمت

ه تشکیل شده است. در این قسمت از شهر مراکز تجاری، اداری، آموزشی یک مرکز ناحی

ی تعاونی مسکن، ها شرکتاز ویالیی و آپارتمانی از سوی  اعمو اماکن مسکونی 

 اند. خصوصی ایجاد شده گذاران هیسرماو  سازان انبوه

  کیل محله تش 0ناحیه و  3از  هکتار وسعت، 029فاز دوم: در مجاورت فاز اول، با حدود

 شده است.

  ی شده نیب شیپهزار نفر  09هکتار و برای اسکان بیش از  009فاز سوم: در مساحت

 .دهد یمناحیة شهری را شکل  3است که 

  کیلومتری شهر جدید سهند قرار دارد  19هکتاری در  331فاز چهارم: در یک مساحت

 (.39: 1300؛ محمودی، 00 -01: 1303، نژاد طهماسب)

ی، تعاونی و خودمالک در ساز انبوهواحد مسکن مهر در قالب  305099د، در شهر جدید سهن

عددی از مسکن  09ای  ی مختلف درنظر گرفته شده است. در پژوهش حاضر، نمونهها تیسا

توصیفی  سؤاالتجدید سهند، از میان فازهای مختلف پروژه انتخاب شده است. نتایج  شهر مهر

درصد  19 درمجموع، دهد یمد مطالعه نشان مربوط به وضعیت کمی و کیفی مسکن مور

میانگین چهار سال  طور بهکنشگران مالک مسکن هستند. قدمت سکونت افراد در مسکن فعلی 

. شده استمترمربع محاسبه  92میانگین  طور بهبرآورد شده است. مساحت واحد مسکونی نیز 
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ز حجم کل نمونه، دارای درصد ا 01واحد مسکونی در بیشتر موارد دو اتاق داشته است و در 

. نمای ساختمان همة بوده است، کولر و غیره( شوفاژسیستم گرمایش و سرمایش )پکیج، 

ساکن و تعداد طبقة سیمان رنگی است. متوسط تعداد طبقات ساختمان،  شده، واحدهای بررسی

ها از  نمونه مطالعات، نیا درشده است.  یگردآور واحد 10 و 3طبقه، طبقة  0 بیترت به واحد

 .اند شده یگردآور دارند،مهر  مسکنسهند که  دیشهر جد 0و  3، 2 یفازها

 گلبهار )مشهد( دیمهر شهر جد مسکن
شهر جدید گلبهار، نخستین شهر نوبنیاد در اطراف شهر مشهد است. این شهر در منطقة شهری 

هرهای ی شهر، در محلی خوش آب و هوا و باالتر از ششمال غربکیلومتری  09مشهد و در 

ی زیر برنامه کیلومتری شهر چناران قرار دارد. مطالعات مرتبط با 19ییالقی شاندیز و طرقبه و در 

-1379ساله ) 20دورة و طراحی شهر جدید گلبهار، الگوی مراحل توسعة شهر جدید را در 

(. مراحل توسعة 12: 1393و همکاران،  زاده میابراه( و در ورای آن مشخص کرده است )1300

 از: اند عبارتی شده است که نیب شیپر جدید گلبهار در چهار فاز مختلف شه

  ینیب شیپقوچان را داشته و  -فاصله به مسیر ارتباطی مشهد نیتر کینزدفاز اول: این فاز 

 .بوده استهزار نفر برای آن مدنظر  00اسکان 

 میل خواهد شد. فاز دوم: ناحیة مرکزی شهر که از فاز اول آغاز شده است، در این فاز تک

 هزار نفر در این فاز مدنظر بوده است. 130اسکان 

  ی شده است.نیب شیپهزار نفر جمعیت در این فاز  301فاز سوم: توسعه و اسکان 

  :1303، وران لهیپی شده است )نیب شیپدر حاشیة جنوبی شهر  وساز ساختفاز چهارم :

129-121.) 

درصد کنشگران مالک واحد مسکونی  09ر، گلبهانمونة شده در  کنکاشنمونة  09براساس 

ها، چهار سال و متوسط  . متوسط قدمت سکونت در واحد مسکونی فعلی آناند بودهدر آن ساکن 

دو اتاق و سیستم گرمایشی و  شده یبررسمترمربع برآورد شده است. واحدهای  77مساحت آن، 

ساکن و طبقة کل ساختمان، طبقة درصد(. تعداد  09، بخاری( دارند )شوفاژسرمایشی )پکیج، 

 ها ساختمانواحد محاسبه شده است. نمای همة  10و  2طبقة طبقه،  3ترتیب برابر  تعداد واحد به

 ی است.رنگ  مانیس
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 شهر بهسهند  یدشهر مشهد )سمت راست( و شهر جد بهگلبهار  یدشهر جد یت. موقع2 شکل

 (چپ)سمت  تبریز

 ی پژوهشاه افتهی
شهر جدید سهند و نمونة سال و در دو  39 دهندگان پاسخبراساس نتایج پژوهش، میانگین سنی 

سال است. در نمونة سهند، کمترین و بیشترین سن  02و  30ترتیب  شهر جدید گلبهار، به

نمونة . به لحاظ جنسیت، در بوده است 99و  27ترتیب  و در نمونة گلبهار به 01و  10ترتیب  به

درصد مرد و  01گلبهار، نمونة درصد( زن و در  31مرد و باقی ) دهندگان پاسخدرصد  10هند س

گلبهار متأهل نمونة درصد در  00در نمونة سهند و  انیگو پاسخدرصد  71درصد زن بودند.  00

اند.  مقطع دیپلم درس خوانده درصد( تا 09) انیگو پاسخسهند، بیشتر نمونة . همچنین در اند بوده

درصد( دارای مدرک  11و بقیه ) پلمید فوقدرصد دارای مدرک  22، سواد یبدرصد  10

درصد )بیشترین آمار( تا مقطع دیپلم تحصیل  09کارشناسی یا باالتر هستند. در نمونة گلبهار نیز، 

درصد دارای مدرک تا  10درصد دارای مدرک کارشناسی و باالتر و  29اند. در عین حال،  کرده

 بودند. سواد یبدرصد(  19باقی ) و پلمید فوق

درصد( آزاد  12درصد( و نمونة گلبهار ) 10سهند )نمونة شغل بیشتر سرپرستان خانوار در 

درصد(، دارای  01) انیگو پاسخسهند، تقریباً نیمی از نمونة است. از نظر درآمد ماهیانه، در 

نیز بیشترین فراوانی به همین  هزار تومان هستند. در نمونة گلبهار 099میلیون و  1تا  1درآمد 

سهند و گلبهار نمونة میانگین در  طور بهدرصد( مربوط است. تعداد اعضای خانوار  39رده )

 چهار نفر محاسبه شده است.

شهر جدید 

 گلبهار
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بستگی در شناسایی وضعیت ارتباط متغیرهای ساخت کالبدی و ساخت  کاربرد آزمون هم

 اجتماعی

نوع و درجة رابطة یک متغیر کمی با متغیر کمی  بستگی ابزاری آماری برای تعیین تحلیل هم

. استبستگی دو متغیر  شده در تعیین هم بستگی یکی از معیارهای استفاده دیگر است. ضریب هم

 -1تا  1دهندة شدت رابطه و نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( و بین  بستگی نشان ضریب هم

بستگی به این  ی در همدار امعناست. است و در صورت نبود رابطه، بین دو متغیر برابر صفر 

تصادفی دانست، یا اینکه آیا میان  توان یمبین دو متغیر را  آمده دست بهبستگی  معناست که آیا هم

بستگی میان دو  (. نتایج تحلیل هم111-119: 1397ی، مؤمنبستگی وجود دارد ) دو متغیر هم

این دو متغیر ارتباط مستقیم  ، میاندهد یممتغیر ساخت کالبدی و ساخت اجتماعی نشان 

 199/9و ضریب پیرسون برابر  111/9معناداری وجود دارد؛ به نحوی که ضریب اسپیرمن معادل 

 اند. درصد تأیید شده 00برآورد شده است. این ضرایب با مقادیر نسبتاً قوی، در سطح اطمینان 

 ی مطالعاتیها نمونهر د پرسشنامهنتایج سة یمقای مستقل در ها نمونهبا  tکاربرد آزمون 

فضایی و ساخت -ی ساخت کالبدیها مؤلفهی معرف ها هیگواین آزمون برای مقایسة تفاوت 

مستقل مسکن مهر سهند تبریز و گلبهار مشهد استفاده شده نمونة اقتصادی در دو -اجتماعی

آزمون ی ترتیبی را دارند، ریگ اندازهشده، مقیاس  است. با توجه به اینکه متغیرهای مقایسه

؛ سلطانی، 71: 1307و همکاران،  زاده یراحمدیم) شود یمناپارامتریک یومن ویتنی بیشتر توصیه 

اسمیرنوف و اثبات توزیع  -(، اما با اجرای آزمون کلموگروف290 :1300؛ محمدزاده، 07: 1300

 tون نرمال متغیرهای مورد مطالعه، همچنین با توجه به تعداد زیاد متغیرهای ترتیبی، از آزم

ی معنادار دارد. از ها تفاوت دادن نشانی استفاده شد که توان بیشتری برای ا نمونه استودنت دو

ی، اجتماعی طیمح ستیزشده، توزیع نرمال متغیرها در عوامل کالبدی،  میان پنج بعد اصلی بررسی

صد رد در 00و اقتصادی تأیید و تنها دربارة عامل خدمات، معناداری آزمون در سطح اطمینان 

 (.0جدول شده است )

مستقل مطالعات انجام نمونة برای شناسایی تفاوت دو  t، آزمون ها دادهبودن  با توجه به نرمال

آمار توصیفی مربوط به دو نمونه به تفکیک پنج دسته دهندة  نشان(، 0شد. خروجی اول )جدول 

 عامل اصلی است.



 

 

 

 

 

 030 اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنان  ...   -فضایی و اجتماعی  -مقایسه ساخت کالبدی 

 

 

 یرنوفاسم-. آزمون کولموگروف4جدول 

 

 یمطالعات یها نمونه یکبه تفک tآزمون  یحاصل از اجرا یفیر توص. آما5جدول 

 

کند.  را بیان می ها نیانگیم، به آمار استنباطی مربوط است و یکسانی tخروجی بعدی آزمون 

درصد از آنجا که سطح معنادار در متغیرهای  00، در سطح اطمینان sigبا توجه به مقدار 

مبنی بر  H0کمتر است، فرضیة  90/9تصادی از ی، اجتماعی و اقطیمح ستیزخدماتی، 

دهندة وجود تفاوت معنادار آماری میان دو  و نشان شود یمدر هر دو گروه رد  ها دادهبودن  یکسان

 گروه است.

 یمطالعات یها نمونه یکبه تفک tآزمون  یحاصل از اجرا ی. آمار استنباط6جدول 
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 توان یمشده  و حد پایین و باالی محاسبه ها نیانگیمتفاضل فاصلة از سوی دیگر، با توجه به 

-71 :1397ی، مؤمنی مستقل( بر متغیر وابسته نظر داد )ها گروهی متغیر مستقل )رگذاریتأثدربارة 

(. هرگاه حد پایین و حد باال مثبت باشند، تفاوت میانگین دو جامعه بیشتر از صفر و میانگین 77

 دهد یم نشاننند متغیرهای ابعاد خدماتی و اقتصادی که دوم باالتر است؛ ماجامعة اول از جامعة 

ها از شهر  رو موقعیت آن ( بیشتر است و از این1شهر سهند )گروه نمونة میانگین این متغیرها در 

 گلبهار بهتر است.

از صفر و میانگین  کمترهرگاه حد پایین و حد باال منفی باشند، تفاوت میانگین دو جامعه 

ی و اجتماعی که طیمح ستیزدوم نیز کمتر است؛ مانند متغیرهای ابعاد ة جامعاول از جامعة 

( بیشتر است و در این شهر از 2گروه گلبهار )نمونة میانگین این متغیرها در  دهند یمنشان 

 تفاوتوضعیت بهتری برخوردارند. درنهایت اینکه هرگاه حد باال مثبت و حد پایین منفی باشد، 

فضایی و ساخت -نیست؛ مانند متغیرهای کالبدی، ساخت کالبدی دار امعنمیانگین دو جامعه 

وضعیت  درواقعو  شود ینمتساوی میانگین دو جامعه رد  دهد یماقتصادی که نشان -اجتماعی

مستقل مورد بررسی یکسان است. به عبارت دیگر با وجودی که در جامعة در هر دو  ها داده

در دو جامعه صورت گرفت،  ها دادهنبودن  سانشده اثبات وضعیت یک برخی متغیرهای بررسی

، در ها آناقتصادی برآورد شده از -فضایی و ساخت اجتماعی-، ساخت کالبدیدرمجموع

 از وضعیت مشابه و یکسانی برخوردار بوده است. ها نمونه

 یریگ جهینتبحث و 

الب مسکن شهری پس از انقحوزة اقدام دولتی در  نیتر بزرگطرح مسکن مهر در ایران، 

، نیبا وجود ااجرا شده است.  درآمد کماسالمی است که با هدف کمک به تأمین مسکن اقشار 

ی ساخت و تولید مسکن انبوه و مناسبات اجتماعی حاصل ها یگذار استیسارتباط نتایج مطالعة 

با بررسی مساکن مهر در دو  از آن در ایران چندان مدنظر قرار گرفته است. در نوشتار حاضر،

گفت در نیمی از  توان یمجدید گلبهار  شهر مهرجدید سهند و مسکن  شهر مهرمسکن ة نمون

گویه(، تفاوت معناداری میان دو گروه مورد  30گویه از  10ی پژوهش )ها هیگوو  ها شاخص

بررسی وجود ندارد؛ به این معنا که الگوی توسعة مسکن مهر در هر صورت )جدای از مکان 

های یکسانی منجر شده است. در عین حال، با توجه به  و دیدگاه ها خواستاجراسازی آن( به 

واحد و یکسان برای الگوی مسکن  توان نظری درصد تفاوت در میان پاسخ کنشگران نمی 09
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مهر در شهرهای مختلف درنظر گرفت. همچنین بایستی الزامات بومی، اجتماعی و اقتصادی هر 

 ه است.گرفت یمقرار  مدنظری مسکن مهر ها وعهمجمو طراحی وسازها  ساختشهری در منطقة 

-که انتظارات ساکنان از ساخت کالبدی رسد یمنظر  ی پژوهش بهها افتهبنابراین براساس ی

ی مسکن مهر شکل گرفته، ها مجموعهاقتصادی براساس آنچه در -فضایی و ساخت اجتماعی

دیقی بر نبود نابرابری تص تواند ینماز متوسط حد انتظار است و به همین دلیل  تر نییپا

باز  سؤالی این الگوی توسعة مسکن باشد. براساس سه نیگز ییجدااقتصادی و  -اجتماعی

نمونة  199در  اجرا شد، ها مجموعهشده که با هدف امکان تعامل بیشتر با ساکنان این  مصاحبه

شهر  مادراز  خود را جزئی تنها نهاند که  درصد کنشگران بیان کرده 09مورد بررسی، بالغ بر 

قیاس با  ی ساکن در آن را نیز قابلها مجموعهکنند، بلکه  اصلی )تبریز یا مشهد( محسوب نمی

رضایت نداشتند و  ها مجموعهدرصد ساکنان از سکونت در این  00. همچنین دانند ینممادرشهر 

صلی ذکر ا مادرشهررا ناتوانی مالی برای اسکان در  ها مجموعهتنها دلیل اسکان خود در این 

تا  29ی مسکن مهر در مجاورت حداقل ابی مکانگان نیز شوند پرسشدرصد  09اند. حدود  کرده

یی و جا جابه منظور بهی گزاف ها نهیهزکیلومتری شهر اصلی را سبب جدایی و تحمیل  09

تهیة مسکن با وضعیت  منظور بهشدن توان اقتصادی خانوارها  دلیل تنیده . بهاند دانسته ونقل حمل

گزینی فضایی اقشار  ، الگوی مسکن مهر سبب نابرابری اجتماعی و جداییها آناجتماعی 

، کالبد فیزیکی واحد مسکونی ها مجموعهشده است. در این  ها مجموعهساکن در این  درآمد کم

، اما به ارائة خدمات، امکانات و رفاه ضروری آن توجه چندانی نشده است؛ به افتهی  توسعه

مایحتاج روزانه مانند نان مجبورند  نیتر سادهساکنان برای برخورداری از نحوی که گاهی 

بر مدیریت و کنترلی که باید بر توسعة کمی و  ، عالوهرسد یمنظر  چندین کیلومتر را طی کنند. به

 ها مجموعهآتی این توسعة یی در جا جابهو  ونقل حمل ژهیو بهکیفی خدمات رفاهی و جانبی و 

 .استمورد نیاز  شدت بهاقتصادی و فرهنگی نیز -ی مراکز اجتماعیده شکلصورت بگیرد، 

نوع فضایی که تولید واسطة  بهتوسعة مسکن مهر در شهرها، پروژة گفت دولت در  توان یم

کرده، مفهوم برساختی جدیدی را دربارة مسکن شهری مطرح کرده است؛ مفهومی که با احساس 

از امکانات و خدمات اصلی در میان ساکنان این مشهود تبعیض و نابرابری در برخورداری 

ی این فضاها نیگز ییجداآن به نحوی  تبع به، به تشدید و بازتولید نابرابری اجتماعی و ها مجموعه

این  شدن نهینهادبا  رود یمی که انتظار ا گونه بهاز سایر فضاهای شهری منجر شده است؛ 
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شهرهای جدید( بیشتر شود.  ژهیو بههرها )فضایی میان ساکنان ش-، شکاف اجتماعیها ضیتبع

همراه است؛ عنوانی که هم  یخوردگ برچسبهای مهر، به نوعی با حس  زندگی در مسکن

ی عینی به صورتی و تثبیت است و هم ریگ شکلدر اذهان مردم در حال   گونه قارچی صورت به

، بدون داشتن برخی تیفیک یبیی ها خانهو  ها مجتمع عنوان بهاست؛ زیرا مسکن مهر  تیرؤ قابل

در عین حال کیفیت کم خدمات  امکانات ضروری، دارای کمبود محسوس برخی امکانات و

ة کنند نیتأمشهر لزوماً حومة در  متیق ارزانتأمین سرپناه  رسد یم نظر بهشود؛ بنابراین  شناخته می

تأمین ی طرح مسکن مهر، با هدف گسترش عدالت اجتماعی و گذار استیسعدالت نیست. 

دسترسی آسان مردمی با توان درآمدی کم به مسکن با حمایت دولتی، در قالب ساخت مسکن 

دهد، ابعاد  ها نشان می فضایی انجامیده است. بررسی-، به بازتولید نابرابری اجتماعیمتیق ارزان

مسکن نادیده گرفته شده است یا اینکه به توسعة ی اجتماعی مسکن در این نوع گذار استیس

ها توجه نشده و این امر شرایط نابرابری اجتماعی را فراهم کرده است. تبعیض  ازة کافی به آناند

محسوس در ارائة خدمات و دسترسی به امکانات شهری )حتی امکانات اولیه مانند نانوایی( در 

 ی این فضاها منجر شده است.نیگز ییجدا، به ها مجتمعبودن این  کنار دورافتاده

مطالعه و تالش نمونة میان دو  شده ییشناسابا اصالح وجوه تفاوت  توان یمترتیب  بدین 

اصولی توسعة برای کسب رضایت ساکنان در ارائة خدمات مورد نیازشان، بیش از پیش برای 

شک از آنجا که این الگوی مسکن با سطح درآمدی خانوارهای  این الگوی توسعه اقدام کرد. بی

نة یزمکردن  ویژه برآورده است بتوان با ارائة خدمات جانبی، به، امید استساکن در آن متناسب 

دست آورد. همچنین دقت به درنظرگرفتن  را به ها مجموعه، رضایت ساکنان تر آسان ونقل حمل

بسیار مهم باشد؛ زیرا  تواند یمالزامات بومی هر شهر و توجه به طراحی مساکن متناسب با آن 

ی الگو ساز یبومطق مختلف شهری کشور اجرا کرد و همواره به الگویی ثابت را در منا توان ینم

 نیاز است.

(، خلیلی و همکاران 1300نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات آجیلیان و همکاران )

کارآمدنبودن سیاست مسکن مهر در  دادن نشاندلیل  ( به1303( و پورمحمدی و اسدی )1300)

ی( انطباق دارد. طیمح ستیزابعاد کالبدی، خدماتی و تأمین همة جوانب سکونت )با تأکید بر 

( از نظر اختالف در ارائة خدمات و بازتولید مفاهیم 1302همچنین با پژوهش لطفی و همکاران )

( از منظر 1303( و سجادیان و همکاران )1300و مطالعات شالچی و جنگ ) نابرابری اجتماعی
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خانوار و توزیع بودجة جایگاه هزینة مسکن در  برحسبی اجتماعی و اقتصادی ها ینابرابر ریتأث

از  ها آناقتصادی خانوار در میزان برخورداری -پایگاه اجتماعی ریتأثجغرافیایی اقشار مختلف و 

 خدمات شهری انطباق دارد.

ی زیر را دربارة توسعة الگوی مسکن مهر و ها شنهادیپ توان یمی پژوهش، ها افتهبه ی با توجه

فضایی و ساخت -احساس برابری اجتماعی و تقویت ساخت کالبدی در راستای ارتقای

 ا ارائه کرد:ه مجتمعاقتصادی این  -اجتماعی

همسایگی مجاور )و  واحدهای و ارتباط آن با مسکن در وحدت و توجه به تمرکزالف( 

برای تسهیل دسترسی به مادرشهر،  ونقل حملی ها رساختیزمادر شهر اصلی(، توجه به توسعة 

ی مناسب توسعة خدمات و امکانات مورد نیاز شهروندان )مراکز ها رساختیزبه وجود توجه 

نیازها و مایحتاج روزانة شهروندان ساکن،  ژهیو بهی، بهداشتی، درمانی، تجاری و غیره(، آموزش

و استفاده از مصالح  شهروندی حقوق به مسکونی برای احترام های ساختمان حریم به توجه

سکونتی  فضاهای آلودگی دوری از فظ بیشتر حریم خصوصی خانه، اهمیتمنظور ح مناسب به

 به دادن ی فاضالب و غیره(، اهمیتآور جمعی زباله، جانوران موذی، آور جمع)مدیریت بحث 

 اجزای و مصالح از ارتباط و سازمان فضایی مسکن، استفاده درجات ومراتب  سلسله اصل

 .یهمسایگ مجموعة کل با هماهنگ و آورد بوم

همسایگی با ایجاد محلة مسکونی دنج و  فضاهای در اجتماعی رفتار بهبود و ارتقاب( 

 زندگی به دادن سکونتگاه، اهمیت یابی مکان در همسایگان خصوصی حریم به خودمانی، توجه

محلة مسکونی و واحد همسایگی، طراحی  اجتماعی امنیت کردن بستر با فراهم اجتماعی

عاطفی و  یها خواسته رعایت و طراحی در مردمعالقة  و اعتقادات بهمسکن با توجه و احترام 

 مردم. مذهبی،
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 منابع
 تحلیلی بر ضرورت »(، 1393، عیسی، رهنما، محمدرحیم و محمد نگهبان مروی )زاده میابراه

-0: 39، شمارة مجلة صفه، «ی و نقش شهر جدید گلبهار در تمرکززدایی از مادرشهر مشهدریگ شکل

22. 

 ،تجسم هنر اسالمی در فرهنگ ایرانی در راستای »(، 1303سید مسعود و ملیکا نفتی ) احمدی

ششمین کنفرانس ، «بر طراحی پروژة بوستان خورشید دیتأکبخشی به شهر و فضای شهری با  هویت

 .17-1، مشهد، دانشگاه فردوسی: ی و مدیریت شهریزیر برنامهملی 

 ( 1300ادواردز، برایان و دیوید تورنت ،)ترجمة محمود شورچه، سکن پایدار )اصول و اجرا(م ،

 تهران: انتشارات پرهام نقش.

 ( 1300ارمغان، مریم و ناهید عبدلی ،)« کودکان در شهر: بررسی ساختار فضایی مسکن و شهر در

: 2 ةشمار، ی ایرانشناس انسانی ها پژوهشمجلة ، «ارتباط با فرهنگ کودکی در منطقة یازده تهران

27-09. 

 ی اجتماعینیگز ییجدابررسی »(، 1300و عارف ظهیرنژاد ) اکبر یعل، ابوالقاسم، تقوایی، اژدری-

، پژوهشی مطالعات شهری-فصلنامة علمی، «شیراز شهر کالنی تحصیلی و شغلی در ها گروهفضایی 

 .99 -17: 11شمارة 

 ( 1399افراخته، حسن و اصغر عبدلی ،)«عی بافت ی اجتماها ینابهنجاری فضایی و نیگز ییجدا

 یة تحقیقات جغرافیایی کاربردی علومنشر، «آباد خرمة موردی: محلة باباطاهر شهر مطالعفرسوده، 

 .91-03: 13، شمارة اجتماعی

 ( 1377افروغ، عماد ،) ی نیگز ییجدافضا و جامعه: فضا و نابرابری اجتماعی؛ ارائة الگویی برای

 مدرس. بیت، تهران: انتشارات دانشگاه ترفضایی و پیامدهای آن

 ( 1301آجیلیان ممتاز، شیوا، رفیعیان، مجتبی و عارف آقاصفری ،)« بر  مؤثربررسی عوامل

؛ مورد پژوهی: مسکن مهر قرقی )شهرک درآمد کمی مسکن اقشار ها پروژهی سکونتی از مند تیرضا

 .207-207: 13، شمارة نشریة علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، «مهرگان(

 ( 1301آرشین، مهسا و رحیم سرور ،)« ی ها گروهمسکن  نیتأمی اجرایی دولت در ها استیسارزیابی

: 39، شمارة فصلنامة مطالعات مدیریت شهری، «مشهد شهر کالنشهری؛ مطالعة موردی:  درآمد کم

91-00. 

 ( 1303پورمحمدی، محمدرضا ،)وم ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علی مسکنزیر برنامه

 .ها دانشگاهانسانی 
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 ( 1303پورمحمدی، محمدرضا و احمد اسدی ،)« مسکن درمورد  نیتأمی دولتی ها استیسارزیابی

پژوهشی فضای  -ة علمیفصلنام، «ة موردی: شهر زنجانمطالعشهری؛  درآمد کمی ها گروه

 .129-111: 00، شمارة جغرافیایی

  ،ی ها استیستحلیلی بر »(، 1301بدینی )ی، میرستار و اصغر عاصدر موسوپورمحمدی، محمدرضا

 -ة علمیفصلنام، «ی توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیها برنامهمسکن دولت با تأکید بر  نیتأم

 .03-30: 3ة شمار، پژوهشی مطالعات شهری

 ( 1311پیران، پرویز ،)«0ة شمار، ة اطالعات سیاسی اقتصادیمجل، «شهرنشینی شتابان و ناهمگون :

39-33. 

 ة مطالعی کشور؛ شهرها کالنروند رشد و توسعة »(، 1393و احمد پوراحمد ) اصغر یعل، ور هلیپ

 .121-193: 09ة شمار، ی جغرافیاییها پژوهش، «موردی: شهر مشهد

 ی شهر جدید ریپذ تیجمعدر  رگذاریتأثبررسی و ارزیابی عوامل (، 1303، احسان )وران لهیپ

ة مدیریت امور شهری، استاد راهنما: دکتر براتعلی خاکپور، ة کارشناسی ارشد رشتنام انیپا، گلبهار

 دانشگاه فردوسی. الملل نیبپردیس 

  ،آن کالبدی سیمای و شهر مفهوم از تاریخی تحلیلی، از شار تا شهر(، 1391) محسن دیسحبیبی ،

 ، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ، دانشگاه تهران.تأثرتفکر و 

 ی مسکن ها استیسارزیابی »(، 1303، رشیدی، نعیمه و مریم رحمانی )خلیلی، احمد، نورالهی، حانیه

 .02-93: 13، شمارة فصلنامة مطالعات شهری، «مهر در ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود آن

 ( 1399دالور، علی ،) تهران: رشد.ی و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعینظرمبانی ، 

 ی ها ینابرابربررسی عوامل اجتماعی با »(، 1390) فر انیهاشمعلی  ربانی، رسول، کالنتری، صمد و

 .390-217: 01، شمارة نشریة رفاه اجتماعی، «اجتماعی

 ( 1399ساوج، مایک و آلن وارد ،)ترجمة ابوالقاسم پوررضا، تهران: سازمان ی شهریشناس جامعه ،

 .ها دانشگاهمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 تحلیل نابرابری اجتماعی »(، 1300)قنواتی  طاهره و علی ،مرتضی، شجاعیان ،عمتیناهید، ن ،سجادیان

 ،«موردی: شهرک نفت، گلستان، حصیرآباد ةنمون؛ براساس متغیرهای منتخب در شهر اهواز

 .19-33 :10 ، شمارةریزی و آمایش فضا برنامه

 ( 1300شالچی، وحید و عباس جنگ ،)«ران از خالل تعامل سرمایه بازتولید نابرابری اجتماعی در ته

 .129-97: 1ة شمار، فرهنگی-ة اجتماعیتوسعمطالعات  ةفصلنام، «و فضا



 

 

 

 

 

 9399، پاییز  3، شماره 9مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   077 

  

 ( 1301شماعی، علی، فرجی، امین، عظیمی، آزاده و مریم هاتفی ،)« ی ها شاخصتحلیل نابرابری

 .299-203: 33، شمارة فصلنامة جغرافیا، «کیفیت زندگی در سطح محالت شهر بابلسر

 ی مسکن مهر با معیارهای شهرسازی؛ ها پروژهی ها یسازگاربررسی (، 1303، ثابت )نژاد طهماسب

ی شهری، زیر برنامهجغرافیا و  ارشد ی کارشناسة نام انیپا، نمونة موردی: فاز سه شهر جدید سهند

 ارس، استاد راهنما: دکتر شهریور روستایی، دانشگاه تبریز. الملل نیبپردیس 

  ،ی از مخاطرات ریپذ بیآستبیین نقش توزیع مکانی قشربندی اجتماعی در » (،1303) نیالد تاجکرمی

 .93-17: 1، شمارة نشریة تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، «محیطی در شهر تهران

 ( 1302لطفی، صدیقه، منوچهری، ایوب و حسن آهار ،)« ی ها ینابرابرشهر و عدالت اجتماعی: تحلیل

 .02-10: 2، شمارة فصلنامة تحقیقات جغرافیایی، «ی؛ مورد مطالعه، محالت مراغها محله

 ( 1301مرادی مسیحی، واراز و مانی طالبی ،)« ة مطالعی؛ افتگی توسعهی ها تیمحرومتحلیل فضایی

 .19-00: 1، شمارة ی جغرافیای انسانیها پژوهش، «ی استان گیالنها شهرستانموردی: 

 اده از ی آماری با استفها دادهتحلیل (، 1397ی، منصور )مؤمنSPSS.تهران: کتاب نو ، 

 ی ها ینابرابربررسی و تحلیل فضایی »(، 1300، عامر، ملکشاهی، غالمرضا و فائزه رزقی )پور کین

، فصلنامة مطالعات شهری، «ة موردی: زابلمطالعاجتماعی در مناطق شهری با رویکرد شهر متراکم؛ 

 .39-27: 11شمارة 

 ( 1370هاروی، دیوید ،)ترجمة فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز شهر عدالت اجتماعی و ،

 ی شهری.زیر برنامه، تهران: انتشارات شرکت پردازش و زاده یمناد

 ،سنجش »(، 1300، حسین و محمدامین عطار )فر نظمسلطانی، علی،  یزدانی، محمدحسن

ی ها شاخصاقتصادی شهر شیراز با استفاده از  -ی اجتماعیها گاهیپای مسکونی نیگز ییجدا

، یا منطقهی شهری و ها پژوهشپژوهشی مطالعات و  -فصلنامة علمی، «گروهی ی تکریگ اندازه

 .130 -117: 29شمارة 

 ( 1390یوسفی، علی و سمیه ورشوئی ،)« نابرابری اجتماعی در فضای شهری مشهد: برآوردی از

: 0، شمارة رانمطالعات اجتماعی در ایمجلة ، «ی درآمدی و تحصیلی در نواحی شهرها ینابرابر
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