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 چکیده
بدنبال تغییرات عمده سیاسی، اقتصادي و اجتماعی، شهرها گسترش یافته و پیامدهایی همچون کمبود مسکن و زمین در دهه هاي اخیر 

مناسب توسعه شهري بروز نموده است. از اینرو توجه دولت همواره به پروژه هاي مسکن بوده است. یکی از این پروژه ها؛ مسکن 
د طراحی شده بود. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مسکن اجتماعی اجتماعی است که توسط دولت براي اقشار کم درآم

سرپرستان خانوارهاي واحدهاي مسکونی اجتماعی  تحقیق این آماري در شهرستان اسالمشهر و عوامل مؤثر بر آن می باشد. جامعه
 گیري نمونه روش به آنها بین از نفر 330 حجم به اي نمونه کوکران فرمول از استفاده با نفر) می باشد که 2258شهرستان اسالمشهر (

 پرسشنامه پایایی تشخیص منظور به کرونباخ آلفاي ضریب اند. گرفته قرار مطالعه مورد پرسشنامه ابزار با و گردیده تصادفی انتخاب
نتایج  .است بوده پژوهش ابزار بودن مناسب از حاکی درصد می باشد که 78/0بیش از  پژوهش این در که است محاسبه گردیده ها

در هر چهار شاخص ویژگیهاي ساخت حاصل از تجزیه و تحلیل هاي آماري نشان می دهد که مساکن اجتماعی شهرستان اسالمشهر 
نهایتاً با استفاده از مدل سازي معادالت  داخلی، امنیت، شرایط زیست محیطی و دسترسی به خدمات شهري شرایط مطلوبی ندارند.

  بیشترین اهمیت را در مساکن اجتماعی داشته است. 81/0د که شاخص خدمات شهري با بار عاملی ساختاري مشخص گردی
 ، شهرستان اسالمشهر.ساخت داخلی، امنیت، شرایط زیست محیطی، خدمات شهريواژگان کلیدي: مسکن اجتماعی، 
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 مقدمه

 انعطاف و اقلیمی، دوام و تأثیرات محیطی همچون عواملی و شده دور خویش ساحتی تک مفهوم از مسکن امروزه

 و معجوا اجتماعی و های فرهنگیباالتر، بافت سطحی در تصاداق با آنها ارتباط و اقتصادی های فعالیت ها، خانه پذیری

اند  گرفته مسکن قرار مهم زمره ابعاد در زندگی نیز کیفیت و اجتماعی توسعه فقر، کاهش بر مسکن تأثیر

(Golubchikov & Badyina, 2012: 271 .) 

 شناخته هم  استطاعت قابل سکنم یا عمومی دولتی، مسکن چون دیگری عناوین با بعضاً که اجتماعی مسکن مفهوم

 .(Lund, 2011: 48)نمود رشد و کرد ظهور بیستم قرن ابتدای در اروپایی شده صنعتی کشورهای در شود، می

 تجارب در فراوان گوناگونی رغم به که است غربی اروپای در طوالنی نسبت به ای تاریخچه دارای اجتماعی مسکن

 حلی راه تنها ابتدا از اجتماعی مسکنت. اس گرفته شکل مشترک هاییهریش و هفلسف براساس آن ای پایه مفاهیم عملی،

 با شدن مواجه برای مناسبی ابزار حال عین در بلکه نبود، محروم و پذیر آسیب اقشار مسکن نیاز برآوردن برای ساده

 ایده فراگیری (.Malpass, 2008: 3) آمد می حساب به اروپا روزگار آن مدرن جامعه اقتصادی و اجتماعی مسائل

 جنگ از . بعدنکرد پیدا رواج اول جهانی جنگ از بعد تا آن به مربوط قوانین و ها دستورالعمل و اجتماعی مسکن

 مسکن آوردن فراهم به متعهد ها شهرداری و محلی های دولت اجتماعی، رفاه نظام گیری شکل با همزمان اول جهانی

 (. Ronald & Lee, 2012: 114)شدند درآمد کم اقشار برای مناسب

توسعه شهرنشینی و ایجاد شهرک های مسکونی طی دهه های اخیر رشد چشم گیری داشته است. مطابق آمار بخش 

درصد نیز گذشته است. در کشور ما نیز  05از مرز  2553جمعیت سازمان ملل، نرخ جمعیت شهرنشین جهان در سال 

عی شهرها گسترش یافته و پیامدهایی همچون کمبود مسکن و زمین بدنبال تغییرات عمده سیاسی، اقتصادی و اجتما

مناسب توسعه شهری بروز نموده و خود سبب گشت که اهمیت زمین شهری و برنامه ریزی کاربری اراضی بیشتر 

(. در عین حال تاکنون سیاست های زمین شهری، عموماً از سیاست های نظام اقتصادی 12، 1835نمایان شود )اینانلو، 

های اجتماعی دولت بوده است. تأمین مسکن و اجتماعی حاکم کشور نشأت گرفته و شهر بستر عمده سیاست و

سرپناه در اولویت برنامه ریزی های کالن و انتظارات بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری بوده است. داشتن 

ل زندگی افراد جامعه بوده است. از مسکن مناسب که به حق مسکن تعبیر می شود همواره چالشی تأثیرگذار در طو

اینرو توجه دولت همواره به پروژه های مسکن بوده است. یکی از این پروژه ها؛ مسکن اجتماعی است که توسط 

دولت برای اقشار کم درآمد طراحی شده بود. رویه این پروژه ها در ابعاد کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک 

راتی ساخته است. توجه به هر یک از این ویژگی ها در برنامه ریزی تأمین مسکن امری سیستم شهری را دچار تغیی

 ضروری است.

گیریهای نظام برنامه نیاز جامعه به مسکن ارزان قیمت از موضوعات مهم در تدوین سیاست های توسعه و تصمیم

ین کافی برای توسعه نواحی مسکونی ریزی است. این نوع نگرش به برنامه ریزی، مقامات محلی را موظف به تأمین زم

(. در واقع هدف اصلی از این کار حصول اطمینانی است به تأمین زمین 8، 1833در طرح های شهری می کند)عبدیان، 

کافی برای رفع نیازهای مسکونی جامعه که ترکیبی از انواع مختلف نیاز به سرپناه از طریق ساخت خانه های جدید و 

دهای مسکونی قدیمی را در بر دارد. برنامه ریزی برای توسعه متوازن جوامع و به منظور یا تخریب و مرمت واح

اجتناب از پیامدهای منفی اجتماعی ناشی از محرومیت و عدم دسترسی به سرپناه مناسب، تأمین طیف وسیعی از 

صلی و کاربردی شهری می نیازهای مسکن را مد نظر قرار می دهد. بنابراین توجه به مسکن ارزان قیمت از عناصر ا

 باشد و باید در سیاستگذاری های شهری مورد توجه قرار گیرد.

 برخی از مشکالت مسکن مربوط به گروههای کم درآمد در شهرها عبارتند از:
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  برخی خانواده ها امکان انتخاب قابل توجهی در بازار مسکن دارند در حالی که تعداد زیادی نیز از این حق

 محروم هستند.

 .خانواده های جوان کمتر قادر به خرید مسکن هستند 

 .سالمندان و معلولین گزینه های محدودی برای مالکیت دارند 

  درآمد پایین و خانوارها به شدت امنیت در سکونت را کاهش می دهد و این مشکل خود عوارض و پیامدهای

 (. Balchin, 1996: 48دیگری به دنبال دارد)

ل دارددیگری به دنبا  Balchin, 1996: 48 در این پژوهش به بررسی مسکن اجتماعی در ابعاد و شاخص های

وجه به مختلف پرداخته شده است و وضعیت مسکن اجتماعی در اسالمشهر مورد واکاوی قرار گرفته است. با ت

 تفاسیر فوق اهداف پژوهش حاضر بدین گونه می باشد:

 مشهربررسی ویژگی های مساکن اجتماعی در اسال -

 ارزیابی وضعیت شاخص های مساکن اجتماعی اسالمشهر -

 بررسی رضایتمندی افراد کم درآمد از دریافت این نوع مسکن -

 شناخت جامع از ابعاد مساکن اجتماعی همچون ساخت داخلی، امنیت و.. -

مه به آنها درباره موضوع مسکن و خصوصاً مسکن گروه های کم درآمد و فقیر تحقیقاتی انجام شده است که در ادا

 پرداخته شده است.

 مقررات مسکن، زمین، زیرساختهای به دسترسی مسکن، های گذاری سیاست ( نقش2551وینسنت و جوزف )

است و  کرده بررسی بخش خصوصی نقش افزایش بر تأکید با را مسکن با مرتبط و صنایع ساختمانی مصالح ساخت،

 ای در ثبات بازار مسکن ایفا کند.تعیین کنندهبه این نتیجه رسیدند که بخش خصوص می تواند نقش 

( در پژوهشی تحت عنوان مسکن برای فقیران به ارزیابی سیاست های دولت در راستای مسکن برای 2551هازرمایر )

 نیازهای دولت، توسط مسکن سیاستهای در گروههای فقیر جامعه پرداخته است و به این نتیجه رسید که تغییر

 ه را نادیده گرفته است.فقیرترین قشر جامع

 به درآمد کم مستأجران برداشت چگونگی درک برای را استطاعت مسکن کیفی تحلیل های (2551)فیبس  و سیلینگ

 و مکان و ساکنان ترجیحات یا نیازها رفع است، اساسی معیارهای از یکی هزینه چند هر دریافتند که آنها اند. برده کار

 بر عالوه که کند می مشخص آنها دارد؛ مطالعه اولویت خانوارها از بسیاری ایبر تسهیالت و به خدمات مجاورت

 است. تأثیرگذار استطاعت از خانوارها درک بر نیز ها ویژگی از ای اقتصادی، مجموعه صرفاً  فاکتورهای

 محیط که داشتند اذعان عمومی، مسکن در سکونتی رضایتمندی ارزیابی عنوان ( در پژوهشی با2510هوانگ و هو )

 به چین سکونتی در رضایتمندی بر مؤثر اصلی های عامل از مسکونی، واحد مشخصات و عمومی تسهیالت ای، محله

 روند. شمار می

ها پرداخته است. در این  وسیله تعاونی به آمدها در کم برای مسکن ( در پژوهشی به بررسی تأمین1811صرامی )

 داند. می مسکن های تعاونی درآمد را کم های گروه مسکن امینت برای شیوه بهترین و ترین پژوهش وی مطمئن

 و هدف گروه تامین مسکن پرداخته است. شناسایی در دولت جایگاه و نقش ( به بررسی بررسی1832احمدی )

 باشد. می تحقیق این نتایج و راهکارها از این قشر)کم درآمدها( بر تورمی فشار کاهش و آنها به دادن اولویت

به این نتیجه رسیده است  طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد توسعه پایدار( در پژوهشی تحت عنوان 1832دریانی)

مصرف حداقل انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و  ،لودگی محیط زیستآحفظ منابع طبیعی، عدم که 

مجتمع های زیستی بوده و باید مورد اقلیمی از طریق تدابیر معماری و شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت 

 .  توجه توسط طراحان و مجریان قرار گیرد
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 گروه مسکن برآورد و درآمدی گروههای مسکن وضعیت ( در پژوهشی با عنوان بررسی1833زیاری و همکاران )

از  رآمدد کم های در گروه مسکن هرمزگان( به این نتیجه رسیدند که وضعیت استان موردی درآمد )نمونه کم های

 های دهک سمت به 8 و 2های  دهک از مناسب تامین مسکن توانایی عدم و است شدن بدتر حال در بعد به 10 سال

 . است شده کشیده نیز 0 و 2

اجتماعی  مسکن هایسیاست در مسکن پایداری ( در تحقیقی تحت عنوان سنجش1832مسعودی راد و همکاران )

 وضعیت این و بوده مسکن به نگاه کمی از متأثر مسکن تأمین های دولتی تبه این نتیجه رسیدند که سیاس ایران

 ادبیات به توجه با و شده گفته نتایج اساس است. بر داشته در پی مسکونی را واحدهای گونه این موفقیت میزان کاهش

 ابعاد صرف مینتأ با است نتوانسته اجتماعی(، مسکن هایاز گونه یکی عنوان استیجاری )به مسکن موجود، نظری

 کند. برآورده را ساکنان حقیقی کمی، نیاز و اقتصادی

 در خصوص موضوع فوق سئواالت عبارتند از:

 دریافت مسکن اجتماعی تا چه میزانی توانسته است رضایتمندی افراد گروه کم درآمد را بدست آورد؟ -1

 کدام عوامل بر مساکن اجتماعی در اسالمشهر اثرگذارند؟  -2

 ق  و متغییر های تحقیق مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر است:روش تحقی

های اسنادی و میدانی باشد و روش جمع آوری اطالعات ترکیبی از روشتحلیلی می -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

تهران  استان 1830جمعیت ساکن در مساکن اجتماعی شهرستان اسالمشهر براساس داده های سالنامه آماری باشد. می

خانوار می باشد. بنابراین سرپرستان خانوارهای واحدهای مسکونی اجتماعی  2203نفر است که شامل  3355برابر با 

 گیرد.شهرستان اسالمشهر جامعه آماری تحقیق حاضر را در بر می

برای ن راستا همیدر  برداری ساده و تصادفی استفاده شده است. در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه

 با استفاده ازنمونه ( که حجم  122: 1833فرمول کوکران استفاده گردید )حافظ نیا ،  دستیابی به حجم منطقی از 

پرسشنامه تهیه  گردید. اطالعات اولیه در مورد منطقه با مراجعه به  885نمونه تعیین ودر نهایت  823فرمول کوکران 

سپس با مراجعه حضوری در منطقه مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه، داده ها سازمان های مربوطه انجام گرفته است 

در این پژوهش با توجه به مطالعات کتابخانه ای و چارچوب مفهومی پژوهش؛ متغیرهای  گردآوری گردیده است.

هری چهار بعد ساخت داخلی مسکن، امنیت، هماهنگی با محیط زیست و دسترسی به خدمات ش تحقیق در غالب

 ( متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.1مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته اند. در جدول )

 متغیرها و مؤلفه هاي پژوهش : 9جدول 

 گویه مؤلفه

 

 

 ویژگیهای ساخت داخلی مساکن اجتماعی

 ساختمان نورگیری

 ساختمان تهویه

 گرمایشی سیستم

 سرمایشی سیستم

 پذیرایی فضای

 بهداشتی سرویس فضای

 ها اتاق وضعیت

 مسکن ساخت فرم و الگو

 

 امنیت

 میزان روشنایی محله

 خدمات امنیتی و انتظامی

 عدم نگرانی بابت خالی گذاشتن منزل
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 وضعیت زیست محیطی

 زباله دفع

 صوتی و هوا آلودگی

 فاضالب سیستم

 

 

 خدمات شهری

 عمومی نقل و حمل به دسترسی

 آموزشی مراکز به دسترسی

 پارک و باز فضای به دسترسی

 تفریحی مراکز به دسترسی

 بهداشتی مراکز به دسترسی

 خرید مراکز به دسترسی

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 تعاریف و مبانی نظری پژوهش به شرح زیر است :

ن تر استانداردهای الگوی : عمدتاً براساس اهداف اجتماعی و نیز حداقل های قابل قبول و پاییمسکن اجتماعي

 1835کردی، مهدیزادگان، شوند)عبدی،مصرف تولید می شود. این واحدها به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می

 :100.) 

 برای نه جانبی منفی تأثیرات بلکه سازد، می برآورده را خانواده سرپناه به نیاز تنها نه که است مسکنی مناسب مسکن

 روحی های بیماری انواع و جسمانی امراض تولید مانند مواردی شامل هم جانبی اثرات. دارد جتماعا برای نه و افراد

 اساس این بر .گیرد می دربر را بزهکاری و جرم بروز هایهزمین ایجاد مانند مواردی هم و شود می امکانات نبود اثر در

 باقی نشده تأمین باشد، نداشته دسترسی (سرپناه نه) درخور و مناسب اسکان به خانواده یک که زمانی تا مسکن نیاز

بطور کلی مسکن واژه ای عربی و ریشه آن سکن است. مفهوم این واژه آرام  .(Moulaert, 2014: 73)ماند خواهد

گرفتن بعد از حرکت است و شاید این مناسب ترین تعریف لفظی این واژه باشد زیرا همه انسانها پس از تالش و 

زانه، خانه یا همان مسکن را محل آرام و استراحت خود قرار می دهند. مفهوم مسکن عالوه بر کوشش و حرکت رو

مورد نیاز برای بهتر  مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را در بر می گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری

مفهوم عام مسکن یک واحد  زیستن خانواده و طرح های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است در واقع تعریف و

(. به عبارت دیگر مسکن چیزی بیش از یک سر 11: 1818مسکونی نیست بلکه کل محیط را شامل می گردد)مخبر، 

پناه صرفاً فیزیکی است و کلیه خدمات وتسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان را شامل می شود و باید حق 

. مسکن به مثابه واحد (knapp, 1982: 35)ه کنندگان آن فراهم باشد.تصرف نسبتاً طوالنی و مطمئن برای استفاد

 :Bourne, 1981)تسهیالت فیزیکی یا به عنوان کاالیی اقتصادی و پر دوام است که نقش اجتماعی یا جمعی نیز دارد

افراد نیز  اجتماعی -و افزون بر اینها مشتمل بر رفع نیازهای مالی، به عنوان نمایش مقام و وضعیت اقتصادی (14

. مسکن در عین حال عامل اصلی جامعه پذیری افراد نسبت به جهان و (Cater and Trevor, 1989: 38) هست

کاالیی تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا است که در شکل گیری هویت فردی، روابط اجتماعی و اهداف جمعی 

. مسکن بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد، نهادی (Short, 2006: 199) افراد نقش بسیار تعیین کننده ای دارد

(، که دارای ابعاد مختلف مکانی، معماری، کالبدی و فیزیکی، اقتصادی، 2، 1833است با عملکرد چند بعدی)زیاری، 

. در بسیاری از موارد مهمترین عامل تأثیر گذار (Cullingworth, 1997: 166)مالی، روان شناختی و پزشکی است 

. بنا به (Westaway, 2006: 187)رضایت فرد از سکونت در محله، مسکن و شرایط محیطی آن است بر میزان

دیدگاه لوکوربوزیه، هر دو وجه نیازهای جسمی و روحی انسان باید با سازمان دهی فضایی مسکن پاسخ داده 

نا مطلوب منجر  . مسکن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومی جامعه است و مسکن بد و(Yagi, 1987: 18)شود
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 :Rangwala, 1998)گرددبه پیامدهای زیانباری از قبیل بیماریها، بی بندوباریها، تباهی و فساد جوانان جوامع می

. عوامل اقتصادی، سبک معماری، زبان بومی منطقه، گرایش های سبک شناختی، آب و هوا، جغرافیا و آداب و (62

بنابراین  .(Sendich, 2006: 185) های مختلف تأثیر گذارندسنن محلی در توسعه و طراحی مسکن در مکان 

مسکن مناسب مسکنی است که دارای ساخت داخلی خوب، امنیت مناسب ، هماهنگ با محیط زیست و به خدمات 

 ( 1شهری دسترسی داشته باشد. شکل )

 
 مدل نظري مسکن مناسب: 9شکل 

 قلمرو پژوهش

ساوه قرار  -تهران، درجنوب غربی شهر تهران بر سر راه ارتباطی تهرانشهرستان اسالمشهر یکی از شهرهای استان 

تهران به جنوب کشور و سایر استانهای  هنساوه و همچنین راه آ -گرفته و از طریق بزرگراههای قدیم و جدید تهران

برنامه ریزی در  لزوم ارائه خدمات به جمعیت نسبتاً زیادی که در این شهرستان ساکن هستند و همجوار ارتباط دارد.

از سوی وزارت کشور جمهوری اسالمی به  1818جهت توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن باعث شد در سال 

کیلومتر مربع است که از نظر  220وسعت شهرستان در حدود  عنوان یکی از شهرستانهای تابعه استان تهران اعالم شود.

از  85،21،80 تا 85،22،82و در عرض شرقی  85،22،01ل شمالی تا دقیقه طو 15درجه و  01مختصات جغرافیایی در 

رشد اسالمشهر مرهون عوامل بخش اعظم  .(1830)سالنامه آماری استان تهران، نصف النهار گرینویچ قرارگرفته است

ساوه،  -کرج، بهبود زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل در محور تهران -منطقه ای مانند توسعه صنایع در محور تهران

غالب شدن ایده تمرکز زدایی از تهران و ظهور نهادها و مؤسسات هم پیوند آن و البته ساختن سد بر روی رودخانه 

 کرج بوده است.

 در شاهی آبادی مرکزیت قاسم به آبادی چندین از متشکل و نداشت یکپارچه ماهیتی انقالب از پیش تا اسالمشهر

حاشیه ی "نام  به ای پدیده ظهور از خبر 1810 از بعد های دهه در آمار ی قایسهاما م .بود ساوه -تهران جادهی جوار

 تبدیل نفری هزار 255 شهری به آباد قاسم نام به کوچک نسبتاً  ای آبادی از اسالمشهر که می دهد. هنگامی "حاشیه

این  های خ دندهچر از جزئی به و جذب تهران منطقه مادر شهری شدن شهری چرخه ی درون آرام شود، آراممی

 عرصه ی به های مسکن تعاونی ورود خورد می چشم به و یافته رواج سالیان این در آنچه اما .شود می تبدیل فرآیند

 اسالمشهر در زمین بازی حوزه ی بورس در بازیگران از یکی ترتیب این به است. زمین سوداگری و بازی بورس

 های بندی دسته در رو همین از )و دارند در اختیار که نهادی ایه پشتوانه با که هستند مسکن های تعاونی همین

در  خود تملک در کشاورزی، اراضی شهرستان این در را، مثالً قیمت کم اراضی شوند( می تلقی رسمی نهادهای رایج،
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 به که یفرایند رسانند. می فروش به افزوده ارزش البته کاربری و تغییر با را آن مدتی گذشت از بعد و آورند می

 .انجامد می غیررسمیت بازتولید

 
 موقعیت جغرافیایي شهرستان اسالمشهر : 2شکل

 یافته هاي تحقیق

 یافته هاي توصیفي

( تعداد مردان و زنان مورد 8در مرحله اول پاسخگویان بر مبنای توزیع جنسی طبقه بندی گردیده اند. در شکل )

نفر بوده  233نفر ،و تعداد مردان  22می کند که تعداد زنان  مطالعه مشخص شده اند. یافته های این شکل مشخص

 از نمونه مطالعاتی تحقیق را مردان تشکیل می دهند. % 31است. بنابراین حدود 

 
 توزیع جنسیتي پاسخگویان: 5شکل 

ال داشته س 25( وضعیت سنی پاسخگویان را مشخص می کند که بیشتر تعداد افراد نمونه باالتر از 2یافته های جدول )

درصد  82سال مشاهده می شود. این طبقه به تنهایی حدود  05تا  21اند. بیشترین فراوانی مشاهده شده در طبقه سنی 
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درصد از حجم کل  1سال می باشد که  15گیرد. کمترین رده سنی متعلق به افراد باالتر از از پاسخگویان را در بر می

 پاسخگویان را در بر می گیرند.

 توزیع سني افراد مورد مطالعه: 2جدول 

 مد )نما( درصد تجمعي درصد تعداد مشاهدات شرح

 سال 85تا  21

 سال 25تا  81

 سال 05تا  21

 سال 15تا  01

 سال 15باالتر از 

00 

32 

112 

23 

25 

1/11 

0/23 

82 

3/12 

1 

1/11 

1/20 

1/13 

32 

155 

 

 

 سال 05تا  21

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

( تحصیالت زیر دیپلم بیشترین فراوانی مورد مشاهده را دارند. بنابراین دارندگان مدرک 8ول )بر اساس  اطالعات جد

، مد نمونه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند. پس از آنها بیشترین فراوانی % 83تحصیلی زیر دیپلم با حدود 

 گیرند.در بر میاز نمونه مورد مطالعه را  % 81مربوط به  فوق دیپلم ها است که حدود 

 سطح تحصیالت پاسخگویان: 5جدول 

 مد درصد تجمعي درصد تعداد مشاهدات شرح

 دیپلم به پایین

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

121 

152 

35 

21 

0/83 

3/85 

2/22 

2/1 

0/83 

2/13 

1/38 

155 

 

 دیپلم به پایین

شود دیپلم به ده شده است. همچنان که مشاهده می( وضعیت سواد پاسخگویان بصورتی واضح نشان دا2در شکل )

 اند. پایین بیشترین و فوق لیسانس و باالتر کمترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده

 

 توزیع وضعیت تحصیالتي پاسخگویان: 1شکل 

است که ( نوع شغل پاسخگویان مشخص شده است. بیشترین فراوانی در نوع شغل متعلق به مشاغل آزاد 0در شکل )

نفر از پاسخگویان  22نفرو بیکار  13نفر از نمونه مورد بررسی را تشکیل می دهند.همچنین مشاغل دولتی  225تعداد 

 را تشکیل داده اند.
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 نوع شغل پاسخگویان : 5شکل 

است.  هزار تا یک میلیون بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده 155( درآمد بین 1بر این اساس اطالعات شکل ) 

میلیون بیشترین  2تا  1های بررسی شده درآمدی در این طبقه قرار دارند. پس از این طبقه، گروه درآمدی نیمی از نمونه

 فراوانی را دارند.

 
 وضعیت درآمدي پاسخگویان: 1شکل 

الی  8ارهای با ( بعد خانوار نمونه های بررسی شده نشان داده شده است. بیشترین فراوانی متعلق به خانو2در جدول )

 نفر است. 1نفر می باشد. کمترین فراوانی مشاهده شده نیز متعلق به خانوارهای با بیش از  2

 بعد خانوار پاسخگویان : 1جدول 

 مد درصد تجمعي درصد تعداد مشاهدات شرح

 نفر 2

 نفر 2الی  8

 نفر 1الی  0

 نفر 1بیش از 

18 

128 

32 

85 

1/22 

8/28 

0/20 

1/3 

1/22 

2/13 

1/38 

155 

 

 نفر 2الی  8

شده است. بر طبق این شکل بیشترین حجم افراد تحت بررسی  مشخص( 1نوع مالکیت مسکن پاسخگویان در شکل )

درصد از نمونه های تحت بررسی در مسکن استجاری  81درصد( در مسکن ملکی خود زندگی می کنند، حدود  12)

 0شده به طرق مختلف سکونت دارند که حجم بسیار اندکی )ساکن هستند و سایرین هم در مساکنی وقفی یا واگذار 

 درصد( را در بر می گیرند.
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 نوع مالکیت مسکن پاسخگویان :7شکل 

( وضعیت واحدهای مسکونی اجتماعی از لحاظ مساحت آنها مشخص شده است. نتایج این جدول 0در جدول )

 متر می باشند.  10تا  05ین مشخص می کند  که اغلب واحدهای مسکن اجتماعی دارای مساحتی ب

 مساحت مساکن اجتماعي : 5جدول

 مد درصد تجمعي درصد تعداد مشاهدات شرح

 متر 05کمتر از 

 متر 10تا  05

 متر 35تا  10

 متر 35باالتر از 

08 

100 

33 

22 

1/11 

21 

1/23 

2/1 

1/11 

1/18 

3/32 

155 

 

 متر 10تا  05

 

 0و  2واحدهای مسکونی را نشان می دهد می توان گفت که واحدهای  ( که تعداد طبقات1بر طبق یافته های جدول )

 0طبقه بیشترین فراوانی مشاهده شده را به خود اختصاص داده اند. همچنین پس از این واحدها، واحدهای با بیش از 

بقه بوده ط 2درصد مساکن اجتماعی مورد مطالعه بیش از  15طبقه قرار دارند. در مجموع می توان گفت که بیش از 

 اند. 

 تعداد طبقات واحدهاي مسکوني :1جدول 

 مد درصد تجمعي درصد تعداد مشاهدات شرح

 طبقه 8تا  2

 طبقه 0تا  2

 طبقه 0بیش از 

11 

118 

31 

0/13 

2/02 

1/23 

0/13 

3/15 

155 

 

 طبقه 0تا  2

 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 یافته هاي استنباطي

تک نمونه  tدر محدود مورد مطالعه ابتدا تک تک نماگرها با استفاده از آزمون در راستای بررسی ابعاد مسکن اجتماعی 

حاکی از برابری نماگر با عدد سه )حد متوسط( می باشد و  H0ای فرض تک نمونه tای ارزیابی گردیدند. در آزمون 
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یر حد باال و حد حاکی از عدم برابری با حد متوسط است. در صورتی که فرض صفر رد شود باید از مقاد H1 فرض

 پایین استفاده کرد که:

 هرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین متغیر از حد وسط بزرگتر است.

 هرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین متغیر از حد وسط کوچکتر است.

 :Bosshaq et al., 2012)کردی دسته بنددر سه سطح نماگرها را کلیه می توان بنابراین با استفاده از این آزمون 

( 1در مرحله اول نماگرهای ساخت داخلی مساکن اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های جدول ) .(552

با این حال بجز   دارد. نشان می دهد که اغلب پاسخگویان معتقدند که ساختمان از حیث نورگیری شرایط مناسبی

ناسبی قرار دارد؛ سایر نماگرها در شرایط مناسبی قرار نداشته اند. نماگرهای نماگر نورگیری ساختمان که در شرایط م

بدست آمده در شرایط  tسیستم های گرمایشی و سرمایشی، فضای پذیرایی و وضعیت اتاق ها با توجه به مقدار 

مسکن در  ساخت فرم و بهداشتی و الگو سرویس نامناسبی قرار دارند. همچنین نماگرهای تهویه ساختمان، فضای

 وضعیت تاحدی نامناسب می باشند

 بررسي نماگرهاي ساخت داخلي مساکن اجتماعي : 7جدول 

 ارزیابي Test Value = 3 گویه مولفه

داري سطح معني tمقدار 

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 15/0فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

عي
ما

جت
ن ا

اک
مس

ي 
خل

 دا
ت

اخ
 س

اي
گیه

ویژ
 

 مناسب 55/0 05/0 200/0 001/0 11/2 اختمانس نورگیري

تاحدی  80/5 -51/5 115/5 511/5 31/1 ساختمان تهویه

 نامناسب

 نامناسب -12/5 -28/5 -230/5 555/5 -38/8 گرمایشی سیستم

 نامناسب -13/5 -83/5 -23/5 555/5 -12/0 سرمایشی سیستم

 اسبنامن -52/5 -21/5 -120/5 52/5 -23/2 پذیرایی فضای

تاحدی  11/5 -18/5 525/5 133/5 213/5 بهداشتی سرویس فضای

 نامناسب

 نامناسب -53/1 -80/1 -225/1 555/5 -31/11 ها اتاق وضعیت

تاحدی  51/5 -28/5 -535/5 231/5 -51/1 مسکن ساخت فرم و الگو

 نامناسب

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

کن اجتماعی اسالمشهر پرداخته شده است. یافته ها حاکی از این ( به بررسی نماگرهای امنیت در مسا3در جدول )

است که از مجموع سه نماگر مورد ارزیابی در باب امنیت، دو مورد در شرایط نامناسبی قرار گرفته اند. میزان روشنایی 

ودن وضعیت این می باشد که نشان از نامناسب ب -03/15آن برابر با  tمحله یکی از متغیرهایی است که مقدار آماره 

منزل یکی دیگر از متغیرهایی است که وضعیت  گذاشتن نماگر از دیدگاه خانوارها داشته است. نگرانی بابت خالی

 نامطلوبی داشته است .

 

 

 

 



           المللی انجمن جغرافيايی ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                                           831

 بررسي نماگرهاي امنیت در مساکن اجتماعي: 2جدول

 گویه مولفه

Test Value = 3 

 ارزیابي
 tمقدار 

داري سطح معني

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 15/0فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

ت
منی

ا
 

 نامناسب -01/5 -10/5 -185/5 555/5 -03/15 میزان روشنایی محله

 21/5 -82/5 510/5 10/5 81/5 خدمات امنیتی و انتظامی
تاحدی 

 نامناسب

 عدم نگرانی بابت خالی

 منزل گذاشتن
81/0- 555/5 

 
 سبنامنا -25/5 -28/5 813/5

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

در بررسی وضعیت زیست محیطی مساکن اجتماعی اسالمشهر سه نماگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های جدول 

( نشان می دهد که مساکن اجتماعی مورد مطالعه از حیث سیستم های فاضالب شرایط نامناسبی دارند. همچنین دو 3)

است، در شرایط تاحدی  50/5آنها بزرگتر از  Sigوتی و هوا با توجه به اینکه مقدار نماگر دفع زباله و آلودگی های ص

نامناسب قرار گرفته اند. نزدیکی واحدها به یکدیگر و وجود دیوارهای نازک که براحتی سر و صدا را منعکس می 

 کنند از معایب این واحدها هستند.

 بررسي وضعیت زیست محیطي مساکن اجتماعي :1جدول 

 گویه لفهمو

Test Value = 3 

 ارزیابي
 tمقدار 

داري سطح معني

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 15/0فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

ت
ضعی

و
 

ت
یس

ز
 

طي
حی

م
 

 90/0 -22/0 -01/0 17/0 -72/0 زباله دفع
تاحدي 

 نامناسب

 55/5 -21/5 -15/5 51/5 -32/1 صوتی و هوا آلودگی
تاحدی 

 نامناسب

 نامناسب -28/5 -03/5 -21/5 555/5 -13/2 فاضالب سیستم

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

( نشان می دهد که وضعیت خدمات شهری در مساکن اجتماعی مورد مطالعه در هیچ کدام از 15نتایج جدول )

 و باز ایفض به آموزشی، دسترسی مراکز به نماگرهای بررسی شده وضعیت مناسبی نداشته اند. نماگرهای دسترسی

اند.. مسئله دیگری که به دوری از این مراکز دامن می تفریحی در شرایط نامناسبی قرار گرفته مراکز به پارک و دسترسی

 بهداشتی و مراکز زند دسترسی نسبتًا نامناسب به حمل و نقل عمومی است. سایر نماگرها از جمله دسترسی به مراکز

ر دارند که الزم است تمهیدات مناسبی در راستای دسترسی بهتر ساکنین به خرید نیز در وضعیت تاحدی نامناسب قرا

 این مراکز صورت گیرد.
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 بررسي وضعیت خدمات شهري در مساکن اجتماعي: 90جدول 

 گویه مولفه

Test Value = 3 

 ارزیابي
 tمقدار 

داري سطح معني

(sig) 

اختالف 

 میانگین

 15/0فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

ی
هر

 ش
ت

دما
خ

 

 نقل و حمل به دسترسی

 عمومی
35/5- 22/5 58/5- 18/5- 50/5 

تاحدی 

 نامناسب

 نامناسب -03/5 -13/5 132/5 555/5 -18/18 آموزشی مراکز به دسترسی

 و باز فضای به دسترسی

 پارک
 نامناسب -13/5 -83/5 -23/5 555/5 -31/0

 نامناسب -11/5 -38/5 -128/5 555/5 -13/12 تفریحی مراکز به دسترسی

 22/5 -53/5 511/5 81/5 331/5 بهداشتی مراکز به دسترسی
تاحدی 

 نامناسب

 11/5 -58/5 51/5 11/5 80/1 خرید مراکز به دسترسی
تاحدی 

 نامناسب

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

ننده مسکن اجتماعی پرداخته شده در ادامه با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری به بررسی شاخص های تبیین ک

است. بدین ترتیب برای اینکه مشخص شود که بین شاخص های تبیین کننده مسکن اجتماعی تفاوتی از حیث اهمیت 

وجود دارد یا خیر؟ با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و شاخص های مورد نظر از مدل تک عاملی تأییدی مرتبه اول 

لی مرتبه اول مدل هایی هستند که تنها از چند متغیر مشاهده پذیر )شاخص( و یک استفاده گردید. مدل های تک عام

(. با توجه به تفاسیر مطرح شده در اولین گام اقدام به طراحی مدل 120: 1832متغیر پنهان تشکیل شده اند)بسحاق، 

مدل پژوهش با ضرایب ( 3نشان دهنده متغیر پنهان مسکن اجتماعی است. در شکل ) Xپژوهش گردید. در این مدل، 

( مدل مسکن اجتماعی با ضرایب استاندارد شده نشان داده 3غیراستاندارد نشان داده شده است. همچنین در شکل )

بیشترین  31/5( با بار عاملی x4شده است. یافته های این مدل ها حاکی از این است که شاخص خدمات شهری )

( با بار عاملی x1ز این ، شاخص ویژگیهای ساخت داخلی مساکن )اهمیت را در مساکن اجتماعی داشته است. پس ا

در رتبه سوم از حیث اهمیت قرار گرفته است.  13/5( با بار عاملی x2در مرتبه دوم قرار دارد. شاخص امنیت ) 12/5

 در رتبه بعدی می باشد. 21/5( با بار عاملی x3محیطی مساکن اجتماعی ) زیست نهایتاً شاخص وضعیت

 
 مدل مسکن اجتماعي با ضرایب غیراستاندارد : 2شکل
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 مدل مسکن اجتماعي با ضرایب استاندارد : 1شکل

( استفاده گردیده است. برآوردهای غیراستاندارد 11جهت مشخص شدن معنی دار بودن بارهای عاملی  از جدول )

است. بنابراین کلیه شاخص  50/5کلیه شاخص های پژوهش کمتر از  pدهد که مقدار مدل مسکن اجتماعی نشان می

 های فوق معنی دار است.

برآوردهای غیر استاندارد مدل عاملی مسکن اجتماعی همراه با سطح معنی داری :11جدول   

 Estimate S.E. C.R. P متغیرها

555/1 مسکن اجتماعی ---> ویژگیهای ساخت داخلی  
   

315/5 مسکن اجتماعی ---> امنیت  530/5  531/15  555/5  

ایط زیست محیطیشر 238/5 مسکن اجتماعی --->   511/5  211/1  555/5  

112/1 مسکن اجتماعی ---> خدمات شهری  153/5  151/15  555/5  

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

های پژوهش نماینده خوبی برای مدل پژوهش می باشد و مدل شاخص های اصلی برازش مدل نشان می دهند که داده

است که نشان از مناسب بودن داده  812/5آزمون خی دو برابر با  Pخوبی است. مقدار  مسکن اجتماعی دارای برازش

است که مناسب بودن مدل فوق را تأیید  528/5برابر  RMSEAهای پژوهش دارد. همچنین دیگر شاخص مهم یعنی 

خدمات شهری به کند. در واقع چهار مؤلفه ویژگیهای ساخت داخلی، امنیت، شرایط زیست محیطی و دسترسی به می

 ( 12خوبی توانسته اند عوامل مؤثر بر مسکن اجتماعی را تبیین کنند. جدول)

 شاخص هاي اصلي برازش مدل پژوهش : 92جدول 

 نمرات شاخص

Chi-square 811/2 

Probability level 812/5 

DF 2 

CMIN/DF 103/1 

GFI 331/5 

AGFI 331/5 

NFI 332/5 

RFI 311/5 

IFI 333/5 

TLI 331/5 

CFI 333/5 

RMSEA 528/5 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق
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 نتیجه گیري

در این تحقیق به بررسی مسکن اجتماعی در گروه کم درآمد شهرستان اسالمشهر پرداخته شده است و سعی گردیده 

یرد. یافته های که تأمین مسکن گروههای کم درآمد و میزان رضایت آنها از این واحدها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گ

)در هر چهار تک نمونه ای نشان می دهد که مساکن اجتماعی در اسالمشهر شرایط مناسبی ندارند.  tحاصل از آزمون 

شاخص ویژگیهای ساخت داخلی، امنیت، شرایط زیست محیطی و دسترسی به خدمات شهری شرایط مطلوبی در این 

است.  نیافته بهبود اجتماعی مساکن ارائه با درآمد کم های وهگر مسکن مشکلرسد مساکن وجود ندارد (و به نظر می

(  می باشد. در ادامه با استفاده از مدل 1832این یافته ها منطبق بر بخشی از نتایج تحقیق مسعودی راد و همکاران )

های سازی معادالت ساختاری سهم هر یک از این شاخص ها در تببین کیفیت مسکن اجتماعی مشخص گردید. یافته 

بیشترین اهمیت را در کیفیت  31/5این مدل حاکی از این است که شاخص دسترسی به خدمات شهری با بار عاملی 

در  12/5مساکن اجتماعی داشته است. پس از این شاخص، شاخص ویژگیهای ساخت داخلی مساکن با بار عاملی 

از حیث اهمیت قرار گرفته است. همچنین  در رتبه سوم 13/5مرتبه دوم قرار دارد. شاخص امنیت  با بار عاملی 

در رتبه بعدی می باشد. این یافته ها منطبق با  21/5محیطی مساکن اجتماعی با بار عاملی  زیست شاخص وضعیت

( می باشد. شاخص های اصلی برازش مدل 2510و هوانگ و هو )  (2551فیبس ) و بخشی از یافته های سیلینگ

باشد و مدل مسکن اجتماعی دارای برازش هش نماینده خوبی برای مدل پژوهش میهای پژونشان می دهند که داده

 خوبی است. 

 پیشنهادها

 مسکن افزایش کارایی برای تالش در طور همین و اجتماعی مسکن آتی های ریزی در برنامه شود می پیشنهاد

 این ساخت از ها سال گذشت زا پس زیرا گیرند، قرار مدنظر زمان هم طور به مسکن ابعاد چهارگانة اجتماعی،

 مخدر مواد فروش اجتماعی، مشکالت نظر شهری از محالت ترین پرمسئله از یکی به مناطق مسکونی، این واحدهای

 شده بدل ...و کودکان و زنان برای پایین امنیت اخالقی، هایناهنجاری اجتماعی، های وقوع بزهکاری آن، به اعتیاد و

 اند.

 های گروه است. حضور داده کاهش شدت به را واحدهای مسکونی گونه این اجتماعی امنیت نمیزا شده گفته شرایط،

بهای این مناطق پایین  قیمت این مساکن انجامیده و متناسب با آن اجاره کاهش به خود اجتماعی، منزلت دهندۀ کاهش

فرهنگی  - اجتماعی های صشاخ بهبود برای تالش هرگونه سبب همین است. به کرده تر بغرنج را وضعیت و آمده

موارد زیر نیز به عنوان پیشنهادهایی برای  .باشد مؤثر بسیار ساکنان زندگی کیفیت و مسکن کارایی افزایش در تواند می

 بهبود شرایط این مساکن اجتماعی ارائه گردیده است.

 خدماتی در اسالمشهر مراکز به دسترسی سطح و رسانی خدمات وضعیت بهبود -

 حمل و نقل عمومی و دسترسی بهتر به مرکز شهر و مرکز خرید. توسعه سیستم -

توجه به ابعاد زیست محیطی این نوع از مساکن همچون سیستم های مناسب دفع فاضالب و زباله در شهرستان  -

 اسالمشهر

احداث کیوسک های نیروی انتظامی در مجاورت واحدهای مساکن اجتماعی شهرستان اسالمشهر برای تأمین  -

 منیت.بیشتر ا
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