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  چكيده
رسالت دولت  به . مسكن مناسب است ،امروزه يكي از اساسي ترين  نيازهاي بشري

مين مسكن ارزان قيمت در قالب شركتهاي تعاوني أمنظور اجراي صحيح اصول قانون اساسي، ت
تمام  ،هدف واالبراي تحقق اين . استمسكن مهر براي اقشار ضعيف و دهكهاي پايين جامعه 

وظيفه  ،وزارت تعاون در كنار ساير نهادها. اندت دولت بسيج شدهئارگانهاي زيرمجموعه هي
يكي از اهداف وزارت در واقع . اجراي برخي از موارد محوله در اين برنامه را برعهده دارد

  وفاقد سرمايه درآمد و كممين مسكن براي افراد أايجاد بسترهاي الزم جهت ت ،تعاون
. به آنان استتسهيالت الزم  اعطايافراد و اين گونه شناسايي  و در قالب تعاونيهاپذير آسيب

                                                            
  استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه علوم و تحقيقات   1.

 
  اسالمي كارشناس ارشد جامعه شناسي واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد . 3و 2

                   e-mail:mohammadi_hd61@yahoo.com   e-mail:golkar_zs@yahoo.com  
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در اين مقاله به مطالعه مسكن مهر، جنبه ها و مطالعات اجتماعي فراموش شده آن برهمين اساس 
 به شناختي نسبتاًبتوان پرداخته شده است تا بدين وسيله  89-1388در سال در شهرستان كرج 

هاي اجتماعي فراموش شده  اين طرح دست يافت و نقاط قوت و ضعف و جنبهد رموجامع در 
فيش برداري،  مطالعه  ،در اين تحقيق، با استفاده از روشهاي اسنادي. ردكبررسي  راآن  
 موضوع تحقيقررسي جنبه هاي اجتماعي ببه  ،پيمايشي و تكنيك پرسشنامه و مصاحبه ،ميداني

ستان شهرآزاد كليه تعاونيهاي مسكن مهر شامل جامعه آماري اين تحقيق . ستاشده پرداخته 
   روشبه  آزاد مهرمسكنمتقاضي نفر عضو 10986 با تعاوني 48 كه از ميان آنهااستكرج
   .شدند انتخاب ايسهميه گيرينمونه

 هاي تحقيق مشخص شد كه از متقاضيان مسكن مهرآزاد شهرستان كرج،براساس يافته
مردان سرپرست خانوار، با   .، زن هستنددرصد ديگر 10و مرد  ،خانوار اندرصد سرپرست 90

 اجتماعي و پايگاه داراي ،اشتغالشان و ميزان درآمد و وضعيت سطح تحصيالتشان به توجه
اند ازدواجشان هنوز نتوانسته سال از زمان 25درصد آنها با گذشت  40هستند كه اقتصادي پايين

بيش از متوسط بعد نيز سرپناهي براي خانواده خويش فراهم كنند  و متوسط بعد خانوارشان 
 ،از طرفي و درصد آنها با مشكالت ناشي از گسيختگي خانواده مواجهند 7 .استخانوار شهري 

جوياي و افرادي مهاجرند كه از روستا و شهر هاي غير كالن به كرج نقل مكان كرده و بيكار 
كه به نظر مي رسد  ،د تا به ابعاد اجتماعي مسكن مهروشميبنابراين در اين مقاله تالش  .كارند

  . پرداخته شود ،مورد بي توجهي قرار گرفته است
  

  :هاكليد واژه

  مسكن مهر، مطالعات اجتماعي، آينده نگري اجتماعي، كاركرد پنهان
  

  مقدمه
 ،ساير پديده هاي انساني و اجتماعيپديده اي است اجتماعي و انساني و همانند  مسكن

مسكن در نظر  مردم ايران . كه بعد فني و اقتصادي ساده ترين آنهاست ردادابعاد گوناگوني 
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باشد، داراي كاركردها و فوايد ديگري  داشتههاي اصلي اي كه هر سر پناه بايد عالوه بر ويژگي
 و اي كه در آن واقع استحلهمبه رغم ، )استيجاري يا ملكي بودن(نوع مسكن. نيز مي باشد

قادر است به نوعي  و اي مادي براي فرد فراهم مي سازدسرمايه، جانبي ديگر وسعت و امور
 ).725 ،1374ريتزر،(خواندمي نمادين سرمايه را آن بورديو كه شود تبديل نيز فرهنگيسرمايه

سرمايه نمادين اين توان را دارد كه در خالل زندگي به ساير سرمايه ها تبديل شود، بنابراين 
  . نقشي اساسي در زندگي افراد ايفا كندتواند مي

سرمايه نمادين در نوع تعامالت فرد با ساير اعضاي جامعه، ايجاد عزت نفس در افراد 
 انكارناپذيرنقش  غيرهبيشتر به جامعه و حس تعلق  و جهت برقراري تعامالت اجتماعي مطلوبتر

هاي ايراني از اهدافي است كه خانوادههمواره يكيشدنبه همين دليل است كه صاحبخانه. دارد
  ، جايگاهنام مسكن كه به نظر برخيه اينجاست كه پديده اي  ب. در پي رسيدن به آن هستند

اين گونه مطالعات اجتماعي و جامعه شناختي دارد، ارتباط بالفصل خود را با  در رنگي كم
  .عيان مي سازد مطالعات

كشوري در حال  ،ايران از جمله كشورهايي است كه در تقسيم بندي هاي جهاني     
رشد شتابان  در اين باره. آيدبه حساب ميگذر از جواني به سوي سالخوردگي جمعيت  

در . ايران شرايط خاصي را براي مردم  در محيط شهري ايجاد كرده استجمعيت شهري در 
برابر شده  8بيش از ) 1385الي 1335(ساله پنجاهجمعيت شهر نشين ايران در يك دوره  اين باره
افزايش  رسيده است 1385ميليون نفر در سال  48بيش از  به 1335ميليون نفر در سال  6 يعني از

مسكن در سطح شهرها، به خصوص   تقاضايدر ايران به افزايش شتابان  نرخ شهر نشيني 
اين افزايش تقاضا موجب . )15، 1379عابدين دركوش، ( منجرگرديده است ،شهرهاي بزرگ
اين  .مين مسكن اقشار مختلف در نقاط شهري گرديده استأبراي ت گوناگونياتخاذ سياستهاي 

سازي، شخصي خصوصي،بخشفعاليتجملهاز توليدمسكنشيوه 4شهري هايدر عرصه هاسياست
  .شده استتوليد مسكن دولتي و توليد مسكن تعاوني را سبب 
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درآمد و يا اقشار با درآمد ثابت مانند كارگران و  مسكني عمدتاً دامنگير اقشار كم بي
اقشار از ركنهاي حقوق اساسي  اينتأمين مسكن  مناسب براي  ،؛ بنابراينباشد كارمندان مي

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قانون چهارم توسعه  41و  31ست كه در اصول مردم ا
در قانون بودجه سال  همچنين  .كيد قرارگرفته استأاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  مورد ت

اين قانون  تكاليف دستگاه هاي مرتبط  6به اين موضوع  توجه گرديده و در بند د تبصره  1386
در اين راستا . درآمد مشخص شده استمين مسكن اقشار كمأدر زمينه ت و نحوه حمايت آنها

 "مسكن مهر"افراد واجد شرايط در قالب شركتهاي تعاوني كه اصطالحاً  تعاونيهاي سازماندهي
اند، يكي از وظايف وزارت تعاون است و اين وظيفه از طريق  نهادهاي زيرمجموعه  ناميده شده

  . ت تعاون استانها و شهرستانها صورت مي گيرديعني ادارا اين وزارتخانه
اعالم  شكل گرفته است كه بامسكن مهر در قالب سه گروه كارمندي،كارگري و آزاد 

  .آوردثبت نام به عمل مي  ،فراخوان عمومي از متقاضيان واجد شرايط
اصول در نظر گرفته شده در طرح مسكن مهر كه شامل انبوه سازي، كوچك سازي و 

  :مرتبه سازي است مزيتهاي ويژه اي دارد كه عبارتند ازبلند 
  ؛مسكوني با استفاده از اصول فني يافزايش كيفيت ساختمانها -
  ؛صرفه جويي در هزينه هاي ساخت و كاهش قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني  -
تطبيق و هماهنگ سازي تعداد بيشتري از واحدهاي مسكوني براي عرضه به خانوارهاي فاقد  -

  ؛مسكن 
  ؛صرفه جويي در مصرف انرژي ، آب و تجهيزات داخلي  -
  ؛كاهش روحيه تجمل گرايي و محدود سازي آن  -
  ؛استفاده از فضاي عمومي ساختمان و فضاي باز مشترك  -
  ؛ر استفاده از چشم انداز بهت -

كارهاي مربوط به ساخت و ساز مسكن بر عهده  ،بنابراين در اين طرح از يك طرف
دولت  ،عملي مي شود و از طرف ديگر آنانتعاونيهاي مسكن بوده و با مشاركت خود  ياعضا
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نيز از طريق دادن زمين به اين شركتها و همچنين اعطاي وام بلند مدت نقش حامي و پشتيبان را 
مناسبترين راه  ،كه با توجه به ويژگيهاي جمعيتي كشور و توان مالي متقاضيان آن دكنميايفا 

سازي در قالب شركتهاي تعاوني براي حل مشكل مسكن محسوب مي شود كه به شيوه انبوه
يادآور . نفره مي تواند هزينه هاي ساخت را نيز به نحو محسوسي كاهش دهد 500تا 50مسكن 

  مينأت متقاضيانيه ساخت مسكن از طريق پس انداز و مشاركت درصد اول 20هزينه  شودمي
  .شودمي

 و مسكن يك پديده انساني و اجتماعي است ،طور كه در باال به آن اشاره گرديد همان
بنابراين هر اقدامي جهت حل مشكل مسكن در كنار ساير اقدامات، نيازمند مطالعات و 

ند اما آنچه  دارعي كاركردهاي فراواني هاي اجتماتمام پديده. پژوهشهاي اجتماعي است
ن تحت عنوان كاركردهاي پنهان نام مي برد در مورد پديده هاي اجتماعي آاز  1"مرتون"

 واكاويد با بررسي و باشمي بر اين اعتقاد تحقيق حاضر. داراي بيشترين مصداق است
ماتي كه تاكنون صورت و با توجه به كارها و اقدااز منظر علوم اجتماعي موشكافانه مسكن مهر 

با استفاده از رويكردي جامعه شناسانه به شناخت بيشتري از كاركردهاي  توانمي ،گرفته است
را به طرح مسكن مهر  2"آينده نگري اجتماعي"و به نوعي بعد  يافتدست پنهان اين طرح 

  . اضافه نمود

  پيشينه مطالعات مسكن مهردر ايران
  يكجز ه منابع متعدد مشاهده گرديد ب مراكز وبه مسكن مهر با مراجعه در باب 

در . گرفته استنصورت  مهر ، پژوهشهاي عمده اي در امر مسكن3نامه كارشناسي ارشدپايان
كه از طريق نمونه گيري  ياين  پايان نامه پس از انجام مطالعاتي كه بر روي گروهي از متقاضيان

                                                            
1  . Merton 

 .اين واژه براي اولين بار در اين مقاله استفاده گرديد  .٢

ساختار وعملكرد طرح مسكن مهر و بررسي  ةمطالع "كارشناسي ارشد زهرا گل كار با عنوان  نامهايانپ. 3
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات  " 1388-1386ويژگيهاي متقاضيان  مسكن مهرآزاد طي سالهاي  
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از جمله نقاط . پرداخته شده است مهرنقاط قوت و ضعف طرح مسكن  به بيان ند،دشتعيين 
مسكوني با استفاده از  يافزايش كيفيت ساختمانهاقوت مسكن مهر  مي توان به نكاتي چون 

اصول فني، صرفه جويي در هزينه هاي ساخت و كاهش قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني، 
اشاره . ..صرفه جويي در هزينه هاي ساخت و كاهش قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني و

رساني  اطالع، عدمجانبه با رفتار بانكنامه سهمغايرت تفاهمنكاتي چون نيز از نقاط ضعف . كرد
 ي گويپاسخعدم صحيح در مورد ميزان سرمايه مورد نياز براي ثبت نام در طرح مسكن مهر، 

، قائل شدن ويژگيهاي فردي خاص براي متقاضيان مانند محدوديتهاي انسئواالت متقاضيبه 
  .توان برشمردرا مي... و سني

تشكيل و مديريت شركت هاي نحوه  "كتاب  توان بهمي عالوه بر پايان نامه مذكور 
  .اشاره كرد 1386علي بزم آمون در سال  به نويسندگير شش فصل بمشتمل  "مهرمسكنتعاوني
 صورتبه كه ده شانجام  انگشت شماري يفعاليتها مسكن مهر در مورد طور كليه ب
مراكزي كه بيشترين  .درج گرديده استدر مجالت و كتب آموزشي  توصيفي مقاالت

 وزارت تعاون، وزارت مسكن و: عبارتند از است كسب شده هااطالعات تحقيق از آن
، سازمان مديريت )دانشكده علوم اجتماعي(شهرسازي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تهران

   .ستان كرجشهرو برنامه ريزي كشور، اداره كل تعاون استان تهران، اداره تعاون 
  

 نظري  مباني

چندبعدي بودن،  ،بي ترديد پديده هاي اجتماعي به واسطه تعدد ابعاد و به عبارت بهتر
وي محققان مختلف و به واسطه تعلقات مكتبي و پارادايمي اين محققان از زواياي همواره از س

به همين علت است كه گاه به نظر مي رسد محققان اجتماعي بر سر . گوناگون نگريسته شده اند
مسكن  زمينهكه  به ارائه چند ديدگاه مختلف ادامه،در . توافق نظر ندارندمعين يك موضوع 

نگاه نگارندگان معطوف به ديدگاهي خواهد شد كه براي بيان موضوع  پرداخته و در نهايت
  .مناسبتر است
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كاربريهاي  عنايمعرفي كردند كه به م »ضمائم مسكن«نوگرايان مفهومي را به عنوان ِ
رفتارهاي مدني و روابط . يابي شوندبايد در مناطق مسكوني منطقه و ندستهغير مسكوني 

سسات خارج از خانه ؤوسيله مه تعدادي سرويسهاي مكمل دارد كه باجتماعي انسان احتياج به 
ياد شده جزئي از خدمات . د كه مي توان به آنها عناصر تبعي مسكن اطالق نمودنشومين ميأت

لذا اگر فاصله آنها بيش از حد معيني  و زندگي روزمره هستند كه بايد در دسترس همگان باشند
اين . موجب زحمت و فرسايش جسم و روح مي شوندا، به آنهعلت تداوم نياز ه ب ،باشد

، مراكز ها، دبستانها مراكز توزيع و خدمات مورد نياز روزمره، مهد كودك: عبارتند از خدمات
نوگرايان استقراركنترل شده كاربريهاي خدماتي را در مناطق مسكوني  .و غيرهخدمات درماني 

و نيز تفكيك ي مختلط در داخل يك منطقه حذف خيابان و احتراز از ايجاد كاربرمشروط به 
  .)42، 1381رضويان، (پذيرند ميعناصر تبعي مسكن  ازمسكن 

اين نظريه . نظريه سالمت روان است ،اما نظريه بعدي كه در اينجا به آن اشاره مي گردد
كند، كيد ميأانسان ت زيستيمين نيازهاي أكه بر روي ت) نظريه نوگرايان(برخالف نظريه قبلي 

به كارگيري اصول شهرسازي نوگرا مانند  است كه سازد و معتقدسالمت روان را مطرح مي
منجر به  سرانجام موجب پيدايش محيطهاي غير پويا، يكنواخت و ترساننده و ،هاحوزه بندي

از . شودميالقيدي ساكنان و انجام رفتارهاي نامطلوب و به خطر افتادن سالمت رواني آنها 
نظريه، اصل پويايي فضا و ايجاد محيطهاي عاطفي، اصل ايجاد روابط  اصول اوليه اين

اصل توجه به خيابان به عنوان شالوده محكم كالبدي  ،فظ ارزشها و سنتهااهمسايگي به عنوان ح
خانم جين جي كوبز  ،ن سرشناس كه از اين نظريه دفاع مي كندايكي از متفكر. شهر مي باشد

او اعتقاد دارد هر محله بايد  .جذابتر است ،ي متنوع تر باشدبه نظر وي هرچه محله شهر. است
الگوي كه  معتقد است  وي. بيش از يك و حتي المقدور بيش از دو كاربري داشته باشد

مختلط سكونت و تجارت كه مغازه ها در طبقه همكف آپارتمانها و طبقات باال به منزل 
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  موجب امنيت منطقه مسكوني ضمناًداراي تنوع و جذابيت است و  ،مسكوني اختصاص يابد
 .)77منبع،  انهم( گرددمي

ني است كه از ديدگاه پديدارشناسي به بررسي زاغه هاي اپيتر لويد از ديگر محقق     
او اعتقاد دارد كه براي بررسي زندگي . حاشيه شهر در كشورهاي توسعه نيافته پرداخته است

به همين دليل او . ردن به جهان نگاه كامهاجر مردم در اين زاغه ها بهتر است از دريچه چشم
وي عقيده . اين نوع مسكن را زاغه هاي اميد خوانده و بر مبناي آن  مطالعاتي انجام داده است

اي مثبت دارند و تسليم افرادي كه به حاشيه نشيني متوسل مي شوند فعالند و روحيه دارد 
در سازماندهي خود براي ساختن يك اقدام جمعي آنها . زندگي نامطلوب خود نمي شوند

سميت هر دو محقق ديگري به نام لويد و . حاكي از اين نوع روحيه است ،سكونتگاه موقتي
معتقدند كه دولتها با كمك به اين گروه و استفاده از نيروي كار خود آنها مي توانند مشكل 

البته مشكلي كه اين  .نيروي كار داوطلب وجود دارد اين مكانهامسكن را حل كنند، چون در 
پيشنهاد مي تواند به وجود آورد تشويق مهاجرت بقيه روستاييان به شهر است كه مي تواند باز 

بهتر است به  ها، براي مطالعه در مورد اين زاغه معتقد استهمچنين وي . هم مسئله ساز باشد
در روستا و  اشفرد مهاجر خود را با وضع قبلي. ردروستايي مهاجر نگاه كيك جهان از چشم 

بنابراين از نظر او داشتن يك سرپناه  كند؛مقايسه مي در شهر اشبا سرگرداني و بي مسكنينيز 
، است در روستا وضعيت بهتري نداشتهاين فرد  به عالوه اينكه احتماالً. اميدوار كننده است

 ديدست كه بايد لويد معتقد ا. اندن با فقر شديد در روستا مواجه بودهاچون اكثر اين مهاجر
مهاجر خود را در درون شهر چگونه مي بيند و چه  ،علت مهاجرت به شهر چه بوده است

در هر صورت حركت به شهر . اي براي خود و فرزندانش پيش بيني و يا آرزو مي كندآينده
ن اساكن. م استأبا نوعي اميد به پيشرفت و آرزوي تحرك اجتماعي براي خود يا فرزندان تو

كوشند تا خود را از فقر نجات دهند و زندگي بهتري براي فرزندانشان ميها اغلب ع زاغهاين نو
  آيا در اين فرايند توفيق مي يابند يا نه موضوعي است كه جاي بحث داردحال  د؛به وجود آورن

(Lioyd, 1979).  
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هر يك از نظريه هاي بيان شده به تنهايي نمي توانند ساختار و عملكرد مسكن را  مسلماً
ست كه هر كدام ا آيد نشاندهنده آندست ميه زيرا آنچه از ارزيابي اين نظريه ها ب ،دننكتبيين 

تحقيقات  منطبق بركه اند هارائه داد گوناگونيدر تبيين پديده مسكن عوامل و داليل  هانآاز 
وضاع و احوال اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و محل زندگي آن نظريه پردازان بوده زماني و ا

نمي توان آن  لذا همگي در شرايط زماني و مكاني خود مي توانند مورد قبول باشند وو است 
لذا . كاربرد آن را تأييد كردداد و  تعميممحل جغرافيايي زندگي خاص ديگري  بهها را نظريه

از پديده مسكن مهر، نظريه هاي تركيبي و فراگير مورد نياز است، بنابراين  جهت شناخت جامع
  . شود ميدر اين مقاله از نظريه هاي ارائه شده به صورت تركيبي استفاده 

مباني شكل گيري تعاوني در جامعه انساني را به عامل طبع اجتماعي انسان، يا اضطرار و 
زندگي اجتماعي انسانهاست  ، چه واقعيت پيدا كردهآن .اندنسبت داده ويجبر و يا عقل فطري 

نظر مي رسد هر سه عامل فطري، اضطرار ه ب .تكوين  و ادامه يافته است كه از هزاران سال پيش 
نظريه هايي كه انديشمندان ارائه . ندثرؤو نيروي عقالني در شكل گيري زندگي اجتماعي م

به نظر مي رسد تعاونيهاي  .ه استدنيا گرديد ند، منجر به تكوين و توسعه تعاون در سطحه اداد
مسكن مهر بر اساس نياز و اضطرار و تدبير و انديشه عقالني انسان براي زندگي بهتر شكل 

  سياستهاي بخش مسكن را تشكيل در كشورهاي غربي تقاضا و عرضه اساس .نداگرفته
به وسيله دولتها و سياستهاي بخش مسكن به سمت عرضه  ،بعد از جنگ جهاني دوم. دهندمي

سياستهاي مسكن بر نيز در ايران  .)209، 1367اميني جديد، اهري و ( مقامات محلي بوده است
در ايران قبل از انقالب اسالمي، توجه . ريزي شده استپايه دو عامل تقاضا و عرضه برنامه

ايفاي  به سمت عرضه كنندگان خصوصي مسكن بوده و از طرفي دولت با عمدتاً هااصلي دولت
هاي نقش در توليد وعرضه مسكن، سياست حمايت از تقاضا كنندگان مسكن را  نيز در برنامه

به  معطوفسياستهاي دولت در ايران  ،پس از انقالب اسالمي. عمراني مد نظر قرار داده است
 اهداف بخش مسكن كه براساس نيازاز سويي بايد گفت . تقاضا كنندگان مسكن بوده است
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بيني شده است، تحقق نخواهد يافت مگر اينكه عرضه كنندگان مسكن مورد جامعه پيش 
در قالب ( تقاضاكنندگانحمايت از دولت با  ،به عبارتي. حمايت جدي دولت قرار گيرند

در قالب (و عرضه كنندگان ) راهكارهايي چون افزايش وام خريد مسكن وكاهش بهره بانكي
طرح مسكن مهر . دشوميتوليد و عرضه مسكن  د درمانع ركو )ارائه تسهيالت بانكي كم بهره

  .پروژه اي است كه در راستاي رسيدن به اين اهداف برنامه ريزي شده است
جداي از بحث عرضه و تقاضاي مسكن، آنچه اهميت دارد ويژگيهاي اجتماعي و  

توانند ميو  دهندتشكيل مياقتصادي افراد متقاضي مسكن مي باشد كه قشر وسيعي از جامعه را 
  تحقيقات  اينجاست كه لزوم. دنندر طرح مسكن مهر در يك محيط مشترك زندگي ك

طور كه براي ساخت  نگارندگان بر اين اعتقادند كه همان. شناسي آشكار مي شودجامعه
هر پروژه مسكوني ديگري كه در اين حجم وسيع صورت  و اصوالً( هاي مسكوني مهر پروژه
هاي قات خاكشناسي، برآورد هزينه هاي سخت افزاري و هزينهيابي، تحقيمكان) گيردمي

 ارگيرد، به شناخت ساختصورت مي... جاري، تدوين شرايط و ويژگيهاي واجدين شرايط و 
. نيز نياز استجمعيت ثبت نام شده و مردمي كه قرار است در يك مكان با هم زندگي كنند 

ند داراجتماعي متفاوتي هاي كنند خاستگاهترديد گروهي كه قرار است در كنار هم زندگي بي
اخالقي و اجتماعي متفاوت سبب شكل گيري روحيات، مقتضيات فكري هاي و همين خاستگاه

در نتيجه وقتي ساكنان اين مناطق شروع به . و اعتقادي متفاوتي در ميان اين اقشار گرديده است
به اصطكاك و  منجربسياري از اين اعتقادات  ،نندكمياجتماعي در مجتمعهاي  زندگي 
اين امر ممكن است سبب بروز برخوردها و تنازعات اجتماعي . شودميبا يكديگر آنها برخورد 

  كه تحليل اين واژه ها را مطرح كردهواژه هايي نو  ،مرتون در بحث كاركردگرايي. شود
ديده هاي اجتماعي عالوه بر كاركرد مرتون معتقد است پ. تواند بسيار پر ثمر و راهگشا باشدمي

هستند نيز داراي كاركردهاي پنهاني  ،آشكار كه به وضوح و توسط همگان قابل مشاهده است
و به صورت  نيستنداين كاركردهاي پنهان نيتمند . گذشت زمان بروز مي كنندكه تنها پس از 
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كاركردهاي  ،كندح ميدسته بندي ديگري كه وي مطر. ناخواسته ظاهر مي شوندو غير نيتمند 
نيز  در اين مقاله نگارندگاناز نظر ( باشدميآنچه مد نظر مرتون . مثبت و كژكاركردها هستند

  :است  ريزبه شرح ) است مطرح

  كاركرد  پديده اجتماعي
  كاركرد آشكار

  كاركرد مثبت
  كژكاركرد

  كاركرد پنهان
  كاركرد مثبت
  كژكاركرد

بايد را )به طور خاص طرح مسكن مهر(كه مسكن  اين نكته استما بيان در اينجا قصد 
ي فوق، اجراي بدون ترديد، مطابق الگو. و نگريستكرد به عنوان يك پديده اجتماعي مطرح 

ي آشكاري چون خانه دار يكاركردها ؛كاركردهاي آشكار و پنهان خواهد بود اين طرح داراي
 .غيرهط پرتراكم شهري به نقاط كم تراكم و جايي جمعيت از نقاه شدن اقشار كم درآمد، جاب

اين است كه هر كدام از اين دو دسته مي باشد اي كه قابل طرح و بحث نكته ،از سوي ديگر
به اعتقاد نگارندگان اين . مثبت و منفي اند هايجنبهخود داراي ) آشكار و پنهان(كاركرد 

. شناخت كاركردهاي پنهان هر پديده اجتماعي استنيازمند  و دستيابي به توسعهحركت  ،مقاله
در صورت كسب اطالعات دقيق و  دتوانميبا نگرش جامعه شناختي  ايمطالعهبا اين تفاسير، 

طريق روشهاي مناسب، تا حد زيادي دامنه كاركردهاي از  تحليل و بازتحليل اطالعات موجود 
كوچك و كوچكتر كند و   آنها رافي هاي منجنبه ،بشناسد و از طريق اين شناختپنهان را 

  . تا حد امكان از پيش پاي مردم و مسئوالن و جامعه بر داردنيز ي را نكژكاركردهاي پنها
آيا طرح با توجه به مطالب پيشگفته، حال، پرسش اصلي تحقيق عبارت است از اينكه 

مطلوب است، مسكن مهر عالوه بر كاركردهاي مثبت و آشكاري كه مورد نظر و البته بسيار 
در آينده سبب بروز مسائل و مشكالت است ن مككه م(كاركرد هاي  اجتماعي پنهاني 

  در بر دارد؟را نيز ) اجتماعي جديدي شود
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 تحقيقريف اعت

مين  مسكن أمي باشد كه موضوع فعاليت آن ت ايشركت تعاوني :تعاوني مسكن) الف  
 .)6، 1386بزم آمون،(اعضا واز نوع توزيعي است 

طرحي است براي خانه دار شدن افراد كم بضاعت كه در قالب پروژه   :مسكن مهر) ب
: بزرگ ساخت يك ميليون و پانصد هزار واحد مسكوني با همكاري دستگاه هاي مختلف مانند

در ...وزارت مسكن، وزارت تعاون، بنياد مسكن، بانك مركزي، شهرداري ها، بيمه مركزي و
  .)همان منبع( حال اجراست

 سرپرست خانوار عضوي از خانوار است كه معموالً منظور از :رپرست خانوارس) ج
يا تصميم گيري در مورد نحوه و مين تمام يا بخش عمده اي ازهزينه هاي خانوار أمسئوليت ت

مسنترين عضو خانوار  سرپرست خانوار لزوماً. كرد درآمد هاي خانوار را بر عهده داردهزينه
سرپرست  ،بديهي است كه در خانوار يك نفره، همان شخص. مرد باشدو مي تواند زن يا نيست

  )4، 1384نتايج كلي سرشماري نفوس و مسكن، ( خانوار است
كه از تقسيم جمعيت بر تعداد است متوسط تعداد اعضاي خانوار  :متوسط بعد خانوار) د

    .)همان منبع( خانوار به دست مي آيد
  

  روش تحقيق
اطالعاتي در باب تعاونيهاي مسكن و روند اجرايي طرح مسكن به منظور دستيابي به 

از روش اسنادي وتكنيك فيش برداري جهت مطالعه و گردآوري اطالعات  انمهر،محقق
اين اطالعات شامل كتب، مجالت، . استفاده كردندموضوع تحقيق  زمينهدر ومستنداتي 

   .استندات مرتبط با موضوع  ها و مستبروشورها، مقاالت ، آرشيو وزارتخانه ها، روزنامه 
االتي ؤبا استفاده از روش پيمايشي و تكنيك پرسشنامه و مصاحبه، س  ،عالوه بر اين

  تريروزبِ اطالعات ، ذينفع د تا ضمن دريافت پاسخهاي بيشتر از افرادشمطرح  مرتبط با موضوع
وپايايي پرسشنامه از طريق اجماع نظر متخصصان و  روايي .آوري گردددر زمان كمتر جمع
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تعاونيهاي مسكن مهرآزاد در شامل جامعه آماري اين تحقيق . روش آلفاي كرونباخ بررسي شد
با تعاوني  48در بر گيرنده  اين شهرستان تعاونيهاي مسكن مهر آزاد. شهرستان كرج است

  .استنفر عضو متقاضي طرح مسكن مهرآزاد  10986
  

  يا قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري پايايي

مفهوم ياد شده . يكي از ويژگيهاي ابزار اندازه گيري استي ييا پاياقابليت اعتماد 
كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست  داللت بر اين دارد

 تكرار پذيري ويژگيهايكه داراياستمعتبر آنوسيله ،پاياييديگر به لحاظعبارتبه. دهدمي
آزمون  .باشد؛ يعني بتوان آن را در موارد متعدد به كار برد و در همه موارد نتايج يكسان گرفت

مقدار آلفاي كرونباخ بين . آلفاي كرونباخ ميزان همسازي دروني گويه ها را نشان مي دهد
 است باشد، نشانه دقت كامل ابزار اندازه گيري a=1چنانچه  ).a<0>1(صفر و يك نوسان دارد

اندازه گيري ابزار عدم دقت كامل و تكرارپذيري  نشاندهنده ،باشد a=0چنانچه  و برعكس
گيري بين پايايي مناسب وسيله اندازهم 5/0ضريب آلفاي كرونباخ مساوي يا باالتر از . است
  گيرييك مفهوم را اندازه مجموعاًاالتي به كار مي رود كه ؤاين آزمون در مورد س. است
پرسشنامه  25در اين تحقيق ابتدا .براي سنجش طيف ليكرت استفاده مي شود كنند و معموالًمي

 9(به مرحله اجرا درآمد كه نتايج آلفاي كرونباخ آن در مورد گويه هايي   پيش آزمونجهت 
ر ببراآلفاي كرونباخ ضريب  مقدار دهدنشان مي اندكه با طيف ليكرت سنجيده شده) مورد

گويه ها با يكديگر  تمامي باشد ومعنا كه پرسشنامه داراي پايايي الزم مي است بدين 75/0
  .يستن و نيازي به حذف يا تغيير آنها رندهمبستگي دا

  
  حجم نمونه ، شيوه برآورد آن و روش نمونه گيري

در تحقيق حاضر  حجم نمونه به منظور تعيين تعداد پرسشنامه مورد نياز، از طريق فرمول 
كه با توجه به حجم جامعه آماري و عناصر فرمول كوكران به طور  گرديدكوكران تعيين 
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است روش نمونه گيري در اين پژوهش، گفتني . نفر مي باشد 270برابر  تقريب تعداد نمونه
   .مي باشد ايگيري سهميهنمونه

  نتايج و بحث 
نفر مرد  258نفر زن و   12 ،يتبر حسب جنسبا توجه به تفاوت تعداد سرپرستان خانوار 

  .)1جدول (ند نمونه انتخاب شد به عنوان

  يتتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس . 1جدول                                 
 درصد فراواني جنس

  زن
  مرد
 جمع

12  
258  
270 

5/4  
5/95  

100 

  هاي تحقيقيافته:مأخذ        

. ارائه شده است 2در جدول  85برخي از ويژگيهاي جمعيتي شهرستان كرج در سال 
كل مرداني كه حداقل يك بار ازدواج كرده اند  ،شودجدول مالحظه مياين گونه كه در همان
همسرشان را بر اثر طالق يا فوت نفر و زناني كه   437130هل يا سرپرست خانوارند برابر باأو مت

كل جمعيت شهري ،در مجموع. نفر مي باشد  47696از دست داده و سرپرست خانوارند برابر با
 ،نمايان است 2طور كه در جدول  همان. استنفر  484826هل يا سرپرست خانوار معادل أمت

  خانوار برابر زنان سرپرست 9 اًمردان ازدواج كرده سرپرست خانوار تقريبي تعداد
 نيز  ميزان متقاضيان زن و مرد در مورداين تفاوت در اطالعات حاصل از پرسشنامه،  .مي باشد

درصد زن  5/4 و مرددر صد  95نفر متقاضي مسكن مهرآزاد  270چرا كه از ميان  ،مشهود است
  را  مردمتقاضيان يكي از عوامل اندك بودن متقاضيان زن نسبت به  كه است گفتني .مي باشند
بر اساس  كه  ذكر كردشرط سني ذكر شده در اساسنامه شركت تعاوني مسكن مهر   نمي توا

نفربه علت دارا نبودن شرط سني، شرايط  4445نفر زنان سرپرست خانوار  47696از آن 
در نظر گرفتن اين شرط بدون توجه به  .اندنبودهعضويت در طرح مسكن مهر را دارا 

ويژگيهاي متفاوت جمعيتي نقاط مختلف كشور، خود مي تواند مسئله ساز باشد، زيرا با توجه 
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از آنجا كه (  در زمان تحقيق به اطالعات حاصل از سرشماري نفوس و مسكن شهرستان كرج
اري نفوس و مسكن در جداول مربوط به سرشم ،متولد نشده بود استان البرز 1385در سال 

طالق در ميان  متوسط سن ،)با عنوان شهرستان و نه استان ذكر گرديده استشهرستان كرج 
سال مي باشد و اين افراد در صورتي كه به عنوان سرپرست خانوار  27زنان اين شهرستان 

  .ندتعيين شده طرح مسكن مهر برپايه شرايط سني  الزمفاقد شرايط  ،متقاضي مسكن مهر باشند

  1385 در سال ويژگيهاي جمعيت شهري شهرستان كرج از برخي .2جدول 

  

  كل جمعيت

سال  10جمعيت 

  به باال

 جمعيت مردان

سال  10( متأهل

  )به باال

زنان سرپرست 

براثر طالق (خانوار 

  )يا فوت

1732275 1431713 437130  47696  

  )1385(سرشماري عمومي نفوس و مسكن:مأخذ       

  باال تشكيلبه ، متقاضيان مسكن مهر آزاد  را اغلب افراد ميانسال 3جدول نتايج  برپايه
با توجه به اينكه ميانگين . سال بوده است 50درصد آنان بيش از  40بيش از  سن كه دهندمي 

 سال و در 26سن ازدواجهاي بار اول  در بين مردان نقاط شهري كشور در حال حاضر حدود 
سال  25درصد متقاضيان حتي با گذشت  40توان گفت كه ست مياسال  23 اًحدودزنان  مورد

اين مدت براي  .از زمان ازدواج خود نتوانسته اند سرپناهي براي خانواده خويش فراهم نمايند
سال بوده و به خوبي نشاندهنده مشكلي است كه خانوارهاي  15درصد نمونه بيش از  64حدود 

مشكلي است كه  در حال حاضر كشور  ،كمبود مسكن ،عالوه بر اين. درآمد با آن مواجهندكم
جمعيت ايران در وضعيتي قرار گرفته  ،به لحاظ ساختار سني شوديادآور مي. با آن مواجه است

قطعاً اين گروه سني بعد از ازدواج . باشند كه تعداد قابل توجهي از افراد در سنين ازدواج مي
  .د بودنخواهنيازمند مسكن 
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  راواني پاسخگويان بر حسب سنتوزيع ف. 3جدول 
 درصد فراواني سن

  سال 30كمتر از 
  سال 40تا  30
  سال 50تا  40
  سال 60تا  50

  سال 60بيش از 
 جمع

43  
54  
64  
76  
33  

270 

9/15  
20  

7/23  
1/28  
2/12  

100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ 

چنانكه . داده شده استكشور نشان جمعيت ساختار سني  4برهمين اساس در جدول 
درصد  23اند كه  سالگي قرار گرفته 29تا20ميليون نفر در سنين  16بيش از  شود،مالحظه مي

گروهي عظيم كه در سنين ازدواج و ؛ يعني شوند ميليوني كشور را شامل مي70كل جمعيت 
  نفرميليون  5/15ساله نيز حدود  19تا10گروه سني  ،عالوه بر اين. قرار دارندتشكيل خانواده 

در آينده به سنين ازدواج  به تدريج د  كهنشو كل جمعيت كشور را شامل مياز رصد د يعني 22
  .رسند و تشكيل خانواده مي
  1385تعداد و نسبت گروههاي سني مختلف كشور در سال . 4جدول 

  درصد  تعداد  گروه هاي سني

  6/15 10973035 ساله9زير

  9/21  15435355  ساله 19تا10

  23  16236374  ساله 29تا20

  9/14 10474655 ساله39تا30

  8/10 7611919 ساله49تا40

  6/6 4643401 ساله59تا50

  3/7 5121043 سال به باال60

  1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن: مأخذ    
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  تا 20جمعيت از  ميليون نفر 8حدود  ،شود مالحظه مي 5گونه كه در جدول  همان

در نقاط شهري نيز . باشند ميمجرد ) گروه سنياين نزديك به نيمي از كل جمعيت (ه سال 29 

با توجه به اينكه عموميت ازدواج در كشور بيش از . ندمجردنيمي از افراد واقع در اين گروه 

و نياز به واحد مسكوني  خواهند كردازدواج در آينده  تقريباً تمامي افراد  ،درصد مي باشد 98

هر سال تشكيل خانواده مي دهند نياز به اطالعات  برآورد افرادي كه در. خواهند داشتمستقل 

اين  باشدميدارد، اما موضوعي كه كامالً مشخص ... مختلف مربوط به خانواده، سن ازدواج و

براي  دكه باي قرار دارنداست كه در حال حاضر عده زيادي از جمعيت كشور در سن ازدواج 

به منظور ساخت مسكن براي اقشار  مسكن مهر طرحي است كه .دكرريزي مسكن آنها برنامه

هزار نفر برنامه ريزي شده است  تا از اين طريق مشكل افراد فاقد  12درآمد شهرهاي باالي كم

اما اطالعات به دست آمده از  .مسكن كه در سنين ازدواج نيز مي باشند تا حدودي رفع گردد

كه اكثر افراد متقاضي كه شرايط عضويت و پرداخت هزينه هاي مالي طرح  نشان دادمتقاضيان 

شرايط توان گفت ميبنابراين  .هل هستندأكه مت قرار دارندسال   60تا 50گروه سني  در را دارند

كه ايران به لحاظ ساختار سني  نمي باشد  متناسب با وضعيتي ،تعيين شده جهت نام نويسي

و در  بودهكه در گروهاي سني  ازدواج  هم افرادي  ، نايعالوه بر  .روسته جمعيت با آن روب

سال از  زمان  4با توجه به كندي روند اجرايي كار و گذشت قريب به   د،طرح ثبت نام نموده ان

  .نيازشان به مسكن براورده نشده و در حال گذار از اين گروه سني مي باشند ،تقاضا 
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 لهيت تأساله و بيشتر كل كشور و نقاط شهري بر حسب وضع10جمعيت   .5جدول     

  متأهل  جمع      
بي همسر 

بر اثر 
  فوت

بي همسر 
بر اثر 
  طالق

اظهار   مجرد
  نشده

  
  جمعيت
  كل

جمعيت تعداد 
  211078  14347208  15943  11836  849290  15435355  هسال19تا10

 جمعيت درصد
  49/0  4886  53/0  24/0  4988  100 هسال19تا10

 جمعيت تعداد 
  79225  7933368  85655  38923  8099203  16236374 هسال29تا20

جمعيت درصد 
  49/0  4886  53/0  24/0  4988  100 هسال29تا20

  
  جمعيت
  شهري

جمعيت تعداد 
  127043  9417227  9964  7077  492465  10053776 هسال19تا10

 جمعيت  درصد
  126  9367  10/0  07/0  490  100 هسال19تا10

جمعيت تعداد 
  492329   5647156  63185  24412  5551810  11336802 هسال29تا20

جمعيت درصد 
  43/0  4982  56/0  22/0  4897  100 هسال29تا20

 1385سرشماري عمومي نفوس و مسكن : مأخذ

كرده نمونه نفر از افراد ازدواج 19د،وشميمشاهده  7و 6  هايطور كه در جدول همان
 اين افرادال بعدي پرسشنامه از ؤدر س. ندنكميهمسرزندگي  بدون ،علت  طالقمورد مطالعه به 

درصد به دليل اعتياد همسر،  1/42 خواسته شد كه علت طالق را ذكر كنند كه از اين تعداد
طالق همسر درصد به دليل سابقه ارتكاب جرايم  5/10به دليل وضع نامناسب اقتصادي و  4/47

خانوارها به علت گسيختگي  حاد هاي اين جدول نشاندهنده نابسامانييافته. )8جدول ( اندگرفته
 شديد شكالتهمه آنها را بايد خانوارهاي درگير با م ،ازدواج بوده و با توجه به علل طالق

زندگي دانست كه امكان تهيه سرپناهي حتي به صورت اجاره اي نيز ندارند و از طرفي با توجه 
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 ،اندداشتهتولد خود را روستا اعالممسكن مهرآزاد محلدرصد متقاضيان به اينكه قريب به هشتاد
اين گروه افرادي در واقع  .مهاجر بودن اكثريت افراد متقاضي مي باشد دهندهانشاين امر ن

كرج  راهي كالن شهر  ،اندهستند كه از يك محيط بسته و كوچك بنا به مشكالتي كه داشته
 14حدود  فقط را براي سكونت انتخاب كرده و كوچكتررهاي اين افراد ابتدا شه. شده اند
  .انداز همان ابتدا راهي كالن شهرها شده آنها درصد

جنبه هاي  ،عالوه بر كاركرد مثبت  مي تواند اي است كهمهاجرت پديده به هر روي،
چرا كه اغلب  ،بيكاري از جمله مهمترين آنهاست كهپنهان  و مشكالت عديده اي داشته باشد 

شوند و به منظور يافتن كار و يا دستيابي به شغل بهتر راهي مكان جديد مي يين از روستاامهاجر
با تا نياز دارند مدت زماني  ،در صورت يافتن شغل جديد كه اغلب به صورت فصلي مي باشد

شهري،  ن با توجه به هزينه هاي گزاف زندگيامهاجر. دنمحيط جديد آشنا و مشغول به كار شو
نشيني حاشيهاين امر خود موجب كهدانند سكونت ميمناسبي برايشهر را  محلمناطق حاشيه اي

مين أتلذا . م ومشكالت ناشي از آن مي گردديو حتي زاغه نشيني شده و زمينه ساز بروز جرا
درآمد و گاهي فاقد درآمد است كه سرپناه از جمله دغدغه هاي اصلي اين قشر مهاجر كم

اما نكته قابل توجه اين است كه ايجاد  .باشدميمسكن مهر به دنبال رفع اين مشكالت  طرح
ثر در جهت كاهش قيمت زمين مؤست ا شهركهاي جديد در قالب طرح مسكن مهر كه طرحي

 كه آيا  اين پروژه  سازدمطرح ميال را ؤاين س وومسكن ، كاركرد هاي پنهاني نيز در بر دارد 
طور  شهري مي تواند پاسخگوي اين قشر فاقد مسكن باشد؟ زيرا همان هايخارج از محيط  در

هستند  ندخانوارهايي مهاجر ،اكثر افرادي كه متقاضي مسكن مهرآزادند ،كه پيشتر اشاره شد
فرهنگ و بينشهاي  ويا شهرهاي غيركالن وارد محيطي جديد مي شوند  كه از روستا و
م يزمينه براي بروز جرا ،شهرهاكالنفاصله آن با فرهنگ با توجه به كه دارند  ياجتماعي متفاوت

  .و يك حاشيه نشيني نو همراه با مشكالت بروز مي كند متعدد و ناهنجاريها هموار مي گردد
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  هلأتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت ت .6جدول 
 درصد فراواني هلأوضعيت ت 

  فاقد همسر
  هلأمت

  طالق گرفته
  همسر فوت شده

 جمع

22  
226  
19  
3  

270 

1/8  
7/83  

7  
1/1  

100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  توزيع فراواني پاسخگويان با خانواده گسسته. 7جدول 
 درصد از كل نمونه فراواني نوع گسستگي

  طالق گرفته
  همسر فوت شده

 جمع

19  
3  

22 

7  
1/1  
1/8 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  طالقتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب علت . 8جدول 

 درصد فراواني علت طالق

  اعتياد همسر

  همسر سابقه زندان

  وضع نامناسب اقتصادي

  همسر سابقه ارتكاب جرايم

 جمع

8  

0  

9  

2  

19 

1/42  

0  

4/47  

5/10  

100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

با توجه به اهميت برخورداري متقاضيان از امكانات رفاهي، در اينجا به اين مسئله 
درصد افراد  80بيش از  ،سيردست آمده از نمونه مورد بره اطالعات ببق ط .شوده ميپرداخت

درصد وسيله نقليه مورد استفاده  40 ،و از اين تعداد) 9جدول (د نمتقاضي فاقد اتومبيل مي باش
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طرح  توان گفتلذا مي و )10جدول ( اندجهت جابه جايي درون شهري را اتوبوس اعالم داشته
 أشهر مبد چالش بزرگي تحت عنوان هزينه سكونت در بيرون با ،اين شرايط بامسكن مهر 

شدن  واقعي شايد هم قطعي قيمت بنزين، و همچون تغييرات احتمالي مسائليكه  سترو روبه
 شهرو شهرهاي جديد حمل و نقل عمومي ميان قيمت حاملهاي انرژي و خدمات  ضعيف 

در صورت .  شدن واحدهاي در حال ساخت را پايين خواهد آورد احتمال مسكوني ،مقصد
هزينه رفت و آمد خارج از توان افراد  ،بنزين يتاستفاده از وسيله نقليه شخصي نيز با محدود

  .خواهد بود
  توزيع فراواني پاسخگويان برحسب داشتن امكانات رفاهي 9جدول 

 درصد فراواني 

 خير بلي خير بلي نوع امكانات رفاهي

  مسافرت
  مالكيت زمين  

  ملك تجاري
 اتومبيل

80  
0  
0  

53 

190  
270  
270  
217 

6/29  
.  
0  

6/19 

4/70  
100  
100  

4/80 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

 توزيع فراواني پاسخگويان برحسب استفاده از وسيله نقليه. 10جدول 
 درصد فراواني وسيله نقليه

  اتوبوس
  تاكسي
  شخصي
  پياده
 جمع

108  
44  
53  
65  

270 

0/40  
3/16  

62/19  
1/24  

100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

مهرآزاد، افرادي با وسعت مسكنافراد متقاضياغلب، 11درجدول درجنمهاييافتهبرپايه
وسعت خانوار اين متقاضيان بيش از ميانگين بعد خانوار شهري در . نفره مي باشند 8تا  6خانوار
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. نيز تا حدودي بيشتر است) 6( ميانگين وسعت خانوار شهري در كرجاست و از )  89/3(كشور
درآمد متقاضي مسكن وسعت بيش از حد متوسط با توجه به اينكه يكي از مشكالت افراد كم

است، محل مسكوني در نظر گرفته شده براي اين قشر در قالب طرح مسكن آنان خانوارهاي 
متراژ واحدهاي  .خانوار اين گروه متقاضي باشدمهر بايد از نظر متراژ متناسب با وسعت 
اين متراژ بر اساس متوسط وسعت  .متر مي باشد 75مسكوني ساخته شده در طرح مسكن مهر 

 8تا  6خانوار شهري در نظر گرفته شده و به سختي پاسخگوي نياز متقاضيان با وسعت خانوار 
افراد ن يكي از عوامل آسايش اساكنوجود اتاق كافي براي شود كه يادآور مي. نفر خواهد بود

از ضروريات و  مهمترين معيارها و شاخصها در تعريف و تبيين كيفيت مناسب مسكن و ازجمله
اگر ارتباط انسان با در اين باره خوب است بدانيم . استيك محيط مناسب براي زيست انسان 

و جامعه و خويشتن تقسيم ارتباط با محيطهاي طبيعي و مصنوع  ةجهان هستي به روابط چهارگان
تواند  ويژگيهاي كيفي محيط است كه مياز مهمترينزندگي، يكي در محيط، وجود خلوتشود

وسعت مكان زندگي بر مقوله ديگري به  .بينجامد” رابطه انسان با خويش“مناسب   به ايجاد زمينه
بب مي شود كه امنيت نحوه تصرف س. ثيرگذار مي باشدأنام  امنيت نحوه تصرف مسكن نيز ت

كند و اين امر  تخانوار ساكن در واحد مسكوني، از نظر دورنماي سكونت خود احساس امني
  كه اين آسايش رواني هر خانوار خود آسايش رواني بيشتري براي آنها ايجاد مي كند

  .جامعه استكننده آسايش رواني مينأت
  خانوارتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تعداد اعضاي .11جدول

 درصد فراواني تعداد اعضاي خانوار

  نفر 2و  1
  نفر 5تا  3
  نفر 8تا  6

  نفر و بيشتر 9
 جمع

32  
32  

184  
0  

270 

9/11  
9/11  
1/68  

0  
100 
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درصد از متقاضيان  43جوياي كار بودن بيش از و نشاندهنده بيكار  12هاي جدول يافته
فاقد مهارتهاي الزم جهت  و بنابراين اكثراً دارندزيرا اكثر اين متقاضيان سطح سواد پايين  ،است

با توجه به پايين بودن سطح  ،درصدي نيز كه شاغل هستند 36.اشتغال دائم در يك حرفه هستند
بديهي است كه بيكار  .دارنداغلب مشاغل فصلي با درآمدهاي پايينتر از خط فقر  ،سوادشان

سرپرست خانوار يكي از مشكالتي است كه  بعضي ازخانواده هاي كم درآمد با آن بودن 
  .مين سرپناه براي اين گروه با مشكالتي همراه خواهد بودأو به دنبال آن ت ندمواجه

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اشتغال. 12جدول 

 درصد فراواني اشتغال

  شاغل
  بيكار
  خانه دار
  بازنشسته
  بدون كار داراي درآمد
 جمع

99  
117  
12  
32  
0  

270 

7/36  
3/43  

4/4  
8/11  

0  
100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

درصد متقاضيان  70مشخص شد كه بيش از  13از جدول دست آمده هطبق اطالعات ب
را  و بيشترين متقاضيان  ندهستهزار تومان  200مسكن مهر آزاد افرادي با درآمد ماهانه باالي 

 80با توجه به اينكه درآمد بيش از  .دنتشكيل مي دههزار تومان  400تا 300درآمد دارندگان 
اين افراد نه تنها تا به حال نتوانسته اند مسكن  ،درصد اين خانوارها پايين تر از خط فقر مي باشد
  مين مسكنأحتي در تبلكه  ،مين كنندأمناسبي براي خود و اعضاي خانواده شان ت

طرح مسكن مهر بر اساس نياز  ،با توجه به اين شرايط .ندابودهكل مواجه اي نيز با مشاجاره
صحت اطالعات ارائه شده در مورد  ،ناگفته نماند .درآمد برنامه ريزي شده استخانوارهاي كم

چرا كه متقاضيان مسكن مهرآزاد افراد شاغلي  ،درآمد ماهانه متقاضيان قابل ترديد مي باشد
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اهانه آنها به مانند گروه كارمندان وكارگران به طور دقيق قابل بررسي هستند كه ميزان درآمد م
  .نمي باشد

هزار تومان اعالم  400تا  300گرچه بيشتر متقاضيان مسكن مهرآزاد درآمد خود رابين 
، سطح درآمد خود را رنظر مي رسد كه آنها نيز مثل بسياري از افراد ديگه ليكن ب ،اندداشته

 5بايد حدود مسكن مهر نكه متقاضيان ايبا توجه به . پايين تر از رقم واقعي اعالم نموده اند
ن واحدها را به هنگام ثبت نام داشته ايدرصد هزينه احتمالي ساخت  20ميليون تومان معادل 

  .باشديشگفته مشكل ميپ، اين مسئله براي افرادي با ويژگيهاي باشند
  توزيع پاسخگويان بر حسب درآمد 13جدول 

 درصد فراواني درآمد

  هزار تومان 100تا  50
  هزار تومان 200تا  100
  هزار تومان 300تا  200
  هزار تومان 400تا  300

  هزار تومان 500بيش از 
 جمع

21  
43  
66  
85  
55  

270 

8/7  
9/15  
4/24  
5/31  
4/20  

100 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ

    يشنهادپگيري و نتيجه
و اين نياز  استطور كه اشاره شد، مسكن يكي از نيازهاي اساسي و اوليه انسان  همان

اين نياز در حالت كلي داراي دو بعد كيفي . توجيه كننده اهميت توجه به مسكن مناسب است
بعد كمي به بررسي وجود مسكن و ميزان دسترسي به آن مي پردازد و بعد كيفي . و كمي است

بايست متناسب با ويژگيهاي اجتماعي تحليل كننده ويژگيهاي كالبدي مسكن است كه مي
بعد  ،به عبارت دقيقترو در مقاله حاضر تالش گرديد تا بعد كيفي . ي متقاضيان آن باشدواقتصاد

هاي در اين بخش  با توجه به يافته لذا. اجتماعي مسكن بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
 .شودمي ارائه پيشنهادهايي  ،اين تحقيق
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كه اكثر افراد متقاضي كه با توجه به اطالعات به دست آمده از متقاضيان مشخص شد  -
  60تا 50سني  هاي  گروه در  ،شرايط عضويت و پرداخت هزينه هاي مالي طرح را دارند

هل و صاحب أمت و قرار دارند ) درصد 7/23حدود(سال 50تا  40و ) درصد 1/28حدود (سال
اين طرح  د درنتواننمي فرزندند، در حالي كه جوانان و افرادي كه در آستانه سن ازدواج هستند

د از اين طرح بهره مند نشود تا آنها نيز بتواناتخاذ ترتيبي  استاز اين رو الزم  و ثبت نام نمايند
   .شوند

كه وسعت خانوار متقاضيان بيش از  دادنشان تحليل يافته هاي اين پژوهش و تجزيه  -
خانوار  ميانگين وسعت و حتي بيش از)  89/3حدود (ميانگين وسعت خانوار شهري در كشور

از اين رو بايد براي بخشي از متقاضيان مسكن مهر كه تعداد . است) 6حدود (شهري در كرج
انديشيده افزايش وسعت واحدهاي مسكوني تمهيداتي در جهت  ،بيشتري دارند ةخانواد ياعضا
  .شود

متوسط سن  ،با توجه به اطالعات حاصل از سرشماري نفوس و مسكن شهرستان كرج -
سال مي باشد و اين افراد در صورتي كه به عنوان  29تا 27بين زنان اين شهرستان  طالق در ميان

شرايط طبق ساختار تعيين شده طرح ديگر فاقد  ،سرپرست خانوار متقاضي مسكن مهر باشند
يهاي متقاضيان اين طرح براي  زنان خودپرست  گچرا كه يكي از ويژ ؛مسكن مهر خواهند بود

را در نظام واگذاري مسكن  يك بازنگريكه اين وضع نيز  استسال  35 داشتن حداقل سن
  .دطلبمهر مي

جوياي كار و كند بيكار نكته ديگري كه يافته هاي اين پژوهش از آن حكايت مي -
توجه جدي به بحث ايجاد اشتغال در  ،بنابراين .درصد از متقاضيان است 43بودن بيش از 

توجه قابل دتعداوجود اين  ،از سوي ديگر. مي رسد نظره جديد ضروري بايهاين محلهنزديكي
  كه مطالعه ي شودمهمساز بروز مسائل اجتماعي  زمينهدر يك محله ممكن است  انيكارب

  .آسيب شناسي اجتماعي در اين قبيل محله ها را اجتناب ناپذير مي سازد
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. كه داراي وسيله نقليه شخصي هستند است تعداد متقاضياني ديگرقابل بحث  يافته -
درصد از اين متقاضيان داراي وسيله نقليه شخصي  6/19حاكي از اين است كه تنها حدود نتايج
بنابراين ترديدي وجود ندارد كه چنين امري ضرورت ايجاد خطوط حمل ونقل عمومي . هستند
ايجاد  ،ن ضرورتايوه بر عال مسئله فوق. كندقيمت را در كنار اين پروژه ايجاب ميو ارزان
  .سازدمي نمايانرا نيز  .... مراكز درماني، تفريحي، فرهنگي، آموزشي و وتوسعه

يي با اين وسعت نيازمند طرحهاانجام بدون ترديد كه  مجدداً بايد متذكر شددر اينجا 
تدوين يك برنامه جامع مسكن نيازمند  ،دانيمهمان طور كه مي .مطالعات اجتماعي است

ثر بر آن است كه ؤو عوامل ماين پديده شناسايي كامل و تجزيه و تحليل عميق ابعاد گسترده 
دهنده وتشكيلريزيترين ابزار برنامهشاخصهاي مسكن به عنوان كليديدر اين ميان، پرداختن به

 با انجام تحقيقات. ريزي دانستشالوده اصلي آن را مي توان از حساسترين مراحل برنامه
كارايي ميزان توانمي مسكن شاخصهاي مختلفشناخت و تجزيه وتحليلالزم در زمينهاجتماعي

اين هريك از آنكه  با است  گفتني. را تا حد چشمگيري افزايش داد متناسب با آنهاي برنامه
شاخصها عنصري كليدي در تعيين كيفيت هستند و جايگاه خاصي در نظام برنامه ريزي مسكن 

  سطح كيفي مسكن يشرطي الزم در جهت ارتقا، آنها به تنهايياز دارند، اما وجود هر يك 
مي باشد و آنچه وجود اين شاخصها را به شرطي كافي در بحث كيفيت مسكن تبديل مي كند، 

   .يكديگر مي باشدر كنار وجود همه آنها د
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