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 چکيده

 نمسک کمبود جمله از شهری زندگی در مختلف های بحران آن کالبدی توسعه و شهرها سریع رشد حاضر، عصر در

 دوجو آن گرانی ویژه به و مسکن کمبود زمینه در که مشکالتی به توجه با نیز ایران در. است آورده وجود به را

 لیم طرح بزرگترین مهر، مسکن پروژه. شود می شناخته سیاست ترین محوری عنوان به مهر مسکن طرح داشته،

 حساسا تجربه ازاین حاصل نتایج بررسی به نیاز طرح، بداعت و گستردگی علت به که باشد می ایران در مسکن

 شهرهای و روستاها از افراد مهاجرت با بودن، استان مرکز علت به اخیر های سال نیز در گرگان شهر .شود می

 مسکن دکمبو با و باشد بیشتر مسکن برای تقاضا تا شد، سبب و است بوده رو روبه جمعیت طبیعی رشد و افاطر

 دفه .است کرده فراهم حاضر پژوهش نگارش برای را الزم بستری مسئله، این شود. بدینسان مواجه شهر سطح در

 (آهن راه مهر مسکن) شهرگرگانمهر مسکن از ساکنان، رضایتمندی میزان از نگارش این پژوهش بررسی اصلی

تحلیلی است که از ابزار جمع  -روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی .است

 و امهپرسشن توزیع طریق آوری اطالعات مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در بستر بهره گیری از مطالعات میدانی از

 آهن راه درسایت مهر مسکن صاحبان کلیه شامل حاضر، پژوهش آماری . جامعهبهره برده است ساکنان با مصاحبه

 انتخاب شده انجام مطالعات و نظری متون اساس بر ها معیار. است نامحدود آنها تعداد که باشد می گرگان شهر

 باال به نپایی از و مراتبی سلسه صورت به که رضایتمندی سنجش تجربی نمونه ها معیار دهی سازمان برای و شده

 ینتدو مبنای معیارها این و است شده قید فرعی های معیار کالن معیار هر برای و گرفته قرار استفاده مورد هست

 مستقل، t ای، نمونه تک t آزمون مانند آماری های روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای .اند گرفته قرار پرسشنامه

 آزمون از حاصل نتایج. گردید استفاده SPSS افزار نرم در متغیره دچن رگرسیون تحلیل طرفه، یک واریانس تحلیل

t پایین 82/2 عددی میانگین با مهر مسکن کیفیت از ساکنان رضایتمندی میزان که، است آن نشانگر ای نمونه تک 

 های ویژگی بین از که دهد می نشان طرفه یک واریانس تحلیل و مستقل t آزمون. باشد می متوسط سطح از تر

 عیارهایم بین از که است آن از حاکی نیز رگرسیون تحیل. باشد می تاثیرگذار رضایتمندی بر افراد شغل شخصی

 .است داشته را رضایتمندی بر تاثیر بیشترین امنیت رضایتمندی سازنده

  .گرگان مهر، مسکن ،اجتماعي مسکن ،سکونتي رضايتمندي مسکن، :يديکل واژگان
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  3، ميالد غالمي2، صاميه مرادي1حميدرضا رزمي
 .ایران آبادکتول، علی اسالمی، آزاد دانشگاه آبادکتول، علی واحد نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه 1
 .ایران غرب، تهران، واحد تهران اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی آموخته دانش 2
 .ایران د آیت اهلل آملی، آمل،حوا اسالمی، آزاد دانشگاه معماری، مهندسی ارشد، کارشناسی آموخته دانش 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 حميدرضا رزمي

 هاي پروژه در ساکنان رضايتمندي متغيرهاي و ابعاد سنجش اصول،

 مسکوني  هاي مجتمع کيفيت از درآمد کم اقشار مسکن

 (گرگان آهن راه مهر مسکن موردي؛ )مطالعه

 7/7/1399تاریخ دریافت: 

 11/9/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 لهازجم فراوانی مشکالت آن دنبال به و کرد رشد ای فزاینده طور به جهان در شهرنشینی فرایند می،اسال انقالب از پس

 آن اب همواره بشر که است مسائلی نخستین از واقعی، های پدیده از یکی عنوان به مسکن واقع در. آورد وجود به را مسکن کمبود

 شورهایک در رو این از. است آن برای اندیشیده و معقول مناسب، اسخیپ یافتن و دگرگونی برای تالش در و بوده گریبان به دست

 می هارائ درآمد کم اقشار برای ویژه به مسکن تامین برای متنوعی های سیاست توسعه، درحال های کشور جمله از و دنیا مختلف

 نندهک تعیین عنصر یک عنوان به و دارد او امنیت در مهمی نقش انسان، اولیه نیازهای ترین مهم از یکی عنوان به مسکن. [1]شود

 سال طی ایران در. دارد موثری نقش افراد جمعی واهداف اجتماعی روابط فردی، هویت گیری شکل در فضا، اجتماعی سازمان در

 ،آن  کیفی و کمی وضعیت و مسکن و شده تلقی اهمیت با آن، با پیوند هم های مجموعه و مسکن بازار رکود و رونق اخیر، های

 مسکن" و" اجتماعی رفاه سیاست" مهم ارکان از یکی عنوان به مسکن. است شده معرفی گذار اثر و حساس عاملی عنوان به

 کارایی دارای جهت دو از باید زندگی فضای یا مسکن .رود می شمار به "اجتماعی عدالت" به دستیابی برای نیازی پیش" مناسب

 ت،رطوب فشارمناسب، مطلوب، حرارت درجه مناسب، امکانات مناسب، دسترسی با یمحیط ایجاد یعنی مادی جنبه از یکی باشد

 عنو و زندگی طرز با مناسب فضاهای ایجاد یعنی مردم، معنوی نیازهای به جوابگویی نظر از دیگری و آن نظایر و مناسب نور

 جادای سبب توانند می شوند، تلفیق ینحو ترین کامل به هم با شرط دو این که صورتی در و اجتماعی رسوم و آداب و فرهنگ

 رضایت تسری ساز زمینه زندگی از مندی رضایت. [2]آورند فراهم را افراد رضایت از درجاتی و گردیده مسکن از مطلوبیت حس

 حسط در فراوانی آثار زندگی، از ضایت ر کاهش برعکس، و است فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، گوناگون های حوزه به

 زا نارضایتی منفی آثار جمله از...  و افسردگی امیدی، نا رفتاری، مشکالت و ها تنش افرایش. داشت خواهد کالن و میانه خرد،

 یکنندگ اعتماد و تعاون جویی، مشارکت روحیه کاهش چون پیامدهایی نیز کالن و میانه سطح در که است خرد سطح در زندگی

 سنجش های معیار ترین مهم از یکی عنوان به توان می را زندگیشان از رضایت میزان از ساکنان های ارزیابی. [3]داشت خواهد

 ضع و تحلیل برای تواند می ساکنان، رضایتمندی فهم. ساخت مطرح شهری پروژه هر موفقیت میزان ارزیابی و اهداف به دستیابی

 دیگر رد نواقص تکرار از جلوگیری و افراد سکونتی های محدوده کیفی سطح ارتقای منظور به آتی تصمیمات سکونتی، موجود

 تاریساخ خصوصیات شناخت برای راهنما چارچوب یک تعیین منظور به سکونتی مندی رضایت نظریه. گردد واقع موثر ها مکان

 در. رود می کار به است، گذار تاثیر رضایتمندی گوناگون برجوانب که ،(محله و خانه از اعم) آنها سکونت محل بافت و ها خانواده

. [3]شود یم محسوب خود فعلی سکونتی موقعیت از افراد شده تجربه رضایت میزان معادل سکونتی مندی رضایت دیگر، تعریفی

 همم شاخصی عنوان به و شده تعریف خویش سکونتی نیازهای و آمال به فرد یافتن دست و رضایت احساس عنوان به همچنین

 و مسکن تامین ایران چون کشوری در توسعه های هدف ترین مهم از یکی. رود می کار به گذاران سیاست و ریزان برنامه توسط

 ریزی برنامه و اقدامات ها دولت مختلف، های کشور در مسکن تامین ضرورت و اهمیت به توجه با. است آن تولید ریزی برنامه

 و نهادها نیز جهانی سطوح در. [4]اند داده جامان درآمد کم طبقات ویژه به مختلف اقشار مسکن تامین زمینه در را جامعی های

 در. اند کرده برگزار مختلف زمانی های دوره در مسکن با رابطه در را متنوعی های همایش و ها برنامه المللی، بین های سازمانه

 در. دان کرده عنوان خانواده هر اولیه حقوق از را مناسب مسکن و سرپناه داشتن نیز ترکیه استانبول در بشر اسکان دوم اجالس

 به و بوده ها دولت اساسی مسائل از همواره درآمد کم های گروه مسکن تأمین مشکل اسالمی، انقالب پیروزی از پس های سال

 متری فروش دولتی، زمین واگذاری همچون هایی سیاست. است شده گرفته پیش در ها آن از مختلفی های سیاست منظور این

 بهره  حق واگذاری ای، اجاره مسکن از حمایت سازان، انبوه از حمایت تملک، شرط به اجاره صورت به مسکن واگذاری مسکن،

 مشکالتی به توجه با نیز ایران در. [5]مهر مسکن عنوان با اجتماعی مختلف اقشار مسکن تأمین فعلی سیاست و زمین از برداری

 ار خود جای دولت سیاست ترین محوری عنوان به مهر مسکن رحط داشته، وجود آن گرانی ویژه به و مسکن کمبود زمینه در که

 میان تعادل ایجاد اهداف با 1386 سال در که است طرحی مهر، مسکن طرح. است نموده پیدا مسکن متقاضیان عمومی اذهان در

 رویه یب فزایشا از جلوگیری و کنترل بضاعت، بی و درامد کم قشر مسکن تامین زمین، قیمت حذف با مسکن تقاضای و عرضه

 رهن بها، اجاره)  مسکن های هزینه کاهش مسکن، تولید حجم وافزایش مسکن تولید به بخشی رونق مسکن، و زمین قیمت

 طرحم جوانان مسکن تامین و فقر کاهش آن تبع وبه مناسب مسکن به دسترسی در عدالت برقراری خانوار، هزینه ازسبد( وخرید
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 جدید ای تجربه شده، مطرح شهرسازی و مسکن وزارت در «مهر مسکن پروژه» نام به اخیر های سال طی آنچه واقع در [6]گردید

 الزم ا،شهره عملکرد و سیما بر مهر مسکن طرح مدت بلند تأثیرات به توجه با. است بوده درآمد کم های گروه مسکن تأمین برای

 نداشته منفی تأثیر شهری زندگی کیفیت و عملکرد در تا ردپذی صورت شهری ریزی برنامه معیارهای به توجه با ها آن احداث است

. ودش ارزیابی ها آن استقرار فضای و مکان است نیاز شوند، اجرا موفقیت با بتوانند اجرایی های طرح اینکه برای اصوال. [7]باشد

 ختطراحی، سا استقرار، کانم انتخاب فرآیند در محیطی-زیست های شاخص و جغرافیایی عناصر و عوامل دقیق واقع،شناسایی در

 و یاجتماع -اقتصادی های هزینه افزایش سبب آن به توجهی بی که است پایه پارامترهای از انسانی های سکونتگاه پویایی و

 های سال در گرگان شهر. [8]کنند می عمل بازدارنده موانع عنوان به شهر آتی توسعه روند در عوامل این. گردد می اکولوژیک

 سبب و است بوده رو روبه جمعیت طبیعی رشد و اطراف شهرهای و روستا از افراد مهاجرت با بودن، استان مرکز لتع به اخیر

 به واندت می حاضر پژوهش انجام رو این از. شود رو روبه شهر سطح در مسکن کمبود با و باشد، بیشتر مسکن برای تقاضا تا شده

 کمک ساکنان نیازهای با متناسب مهر، مسکن های مجتمع کارآمد و عمیق ریمعما طراحی برای ریزی برنامه و گذاری سیاست

 ندگانساز اهداف کردن برآورده در آن کیفیت بیانگر که سکونتی مندی رضایت میزان سنجش ضمن تا است برآن سعی و کند

ژوهش حاضر بررسی رابطه بین . از اینرو هدف پ[9]قرارگیرد بررسی مورد مهر مسکن سیاست بازخورد است، محیط ریزان وبرنامه

ویژگی های شخصی و میزان رضایتمندی و ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان در محدوده مسکن مهر سایت راه آهن گرگان 

 نای است. در همین راستا در زمینه مساله و هدف پژوهش، این تحقیق در چهارچوب پاسخ به سواالت ذیل شکل گرفته است که

 از؛ عبارتند سواالت

 است؟ میزان چه به مهر مسکن مجتمع کیفیت از گرگان شهر آهن راه سایت مهر مسکن ساکنان رضایتمندی .1

 است؟ گذار تاثیر مهر راه آهن مسکن مجتمع کیفیت از آنان رضایتمندی در افراد شخصی های ویژگی آیا .2

 دارد؟ ساکنان رضایتمندی بر را ممکن تاثیر بیشترین معیارها کدام .3

 

 پژوهش ايتفرض
 می متوسط حد در مهر مسکن مجتمع کیفیت از گرگان شهر آهن راه مهر مسکن ساکنان رضایتمندی به نظر می رسد .1

 .باشد

 می گذار راه آهن تاثیر مهر مسکن مجتمع کیفیت از آنان رضایتمندی در افراد شخصی های ویژگی به نظر می رسد .2

 .باشد

 .دارد را ساکنان رضایتمندی در تاثیر بیشترین یکالبد های ویژگی به نظر می رسد .3

 

 پژوهش اهداف
 .پژوهش مکانی قلمرو در مسکونی مجتمع کیفیت میزان سنجش .1

 .پژوهش مکانی قلمرو در مسکونی مجتمع کیفیت از ساکنان رضایتمندی وضعیت شناسایی .2

 . ساکنان رضایتمندی به توجه با مطالعه مورد مهر مسکن کیفیت ارزیابی .3

 

 تحقيق انجام ضرورت و اهميت
 تایجن بررسی به نیاز آن بودن نو و طرح گستردگی علت به که باشد می مسکن ملی طرح بزرگترین مهر، مسکن پروژه

 و عرضه میان تعادل ایجاد اهداف با 1386 سال در که. است طرحی مهر، مسکن طرح شود می احساس تجربه ین ازا حاصل

 یمتق رویه بی افزایش از جلوگیری و کنترل بضاعت، بی و درآمد اقشارکم مسکن تأمین زمین، تقیم حذف با مسکن تقاضای

، خانوار هزینه ازسبد( وخرید رهن بها، اجاره) مسکن های هزینه کاهش مسکن، تولید و افزایش حجم بخشی رونق مسکن و زمین

 جوانان سکنم تأمین فقرو کاهش آن تبع به و مناسب کنمس به دردسترسی عدالت وبرقراری مسکن آتی و انباشتی نیازهای تأمین
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 مندیرضایت میزان مسکونی، واحدهای گونه این ساخت باالی بسیار وهزینة مسکن ساخت باالی حجم به توجه با. مطرح می باشد

 شناسایی عموضو تهمیا به توجه با. است بوده مسکن اقتصادی  اجتماعی حوزة کارشناسان بحث مورد همواره واحدها، این ساکنان

 به تیآ تتصمیما ،سکونتی دموجو ضعو تحلیل جهت در ندامیتو ن،ساکنا سکونتی ضایتیرنا و ضایتر انمیز در مؤثّر ملاعو

 گرگان شهر. ددگر قعوا مؤثّر هانمکا سایر در قصانو ارتکر از یجلوگیر و ادفرا سکونتی یهاودهمحد کیفی سطح یتقاار رمنظو

 مهر مسکن دمتعد یها وژهپر ساخت با مسکن تأمین یسیاستها پی در خیرا لسا چند در رکشو یهاکالنشهر سایر مانند نیز

 مجتمع کارآمد و عمیق معماری طراحی برای ریزی برنامه و سیاستگذاری به تواند حاضرمی پژوهش انجام اینرو از .ستا دهبو وبررو

 .کند کمک ساکنان نیازهای با متناسب مهر، مسکن های

 

 هشپژو روش
 اطالعات و آمار گردآوری روش. است تحلیلی-توصیفی تحقیق، روش حیث از و کاربردی نوع از هدف لحاظ از حاضر پژوهش

. ستا شده استفاده باخ کروخ آلفای روش از پرسشنامه پایایی بررسی برای. باشد می میدانی اسنادی، هاس روش از استفاده با

 و مصاحبه دادهها گردآوری ابزار و باشند می گرگان آهن راه سایت مهر مسکن عمجتم ساکنان حاضر پژوهش در آماری جامعه

 صاحبهم همچنین و نظر مورد محدوده و شده انجام مطالعات به توجه با ابتدا رضایتمندی میزان ارزیابی برای. باشد می پرسشنامه

 سپس و گردید ارایه دارد مراتبی سلسله اختاریس که ،(1) شماره جدول قالب در پژوهش های زیر معیار و ها معیار ساکنان با

 البدی،ک های ویژگی منظر، و دید تهویه، و روشنایی مجتمع، تسهیالت امنیت، شده مشخص معیارهای قالب در تحقیق پرسشنامه

 SPSS فزارا رمن در نیز ها داده تحلیل و تجزیه. گرفت قرار ساکنین اختیار در و گردید تدوین اقتصادی بهداشت، همسایگی، روابط

 .است گرفته انجام( رگرسیون تحلیل و طرفه یک واریانس مستقل، t ایی، نمونه تک t آزمون) آماری های روش با و

 

 (يمبانينظر) ينظر بچورچا و تحقيق پيشينه

 تحقيق پيشينۀ

 درها  هژپرو ونهاینگ نیز همچنان و شده است اجرا و طراحی کشور مختلف نقاط در مهر مسکن متعدد ههایژپرو چند هر

 همچنین و نهاآ به یافته اختصاص ملی سرمایه حجم ،ههاژپرو تعداد هـب نسبت) اندکی تحقیقات حال این با ،هستند اجرا حال

 انجام مهر مسکن ه هایژپرو سکونتی در بخش مسکن و رضایت مندی میزان سنجش زمینه در( آنها در ساکن خانوارهای تعدا

 موارد ذیل اشاره داشت؛به  میتوان قیقاتتح این جمله از .است شده

 زا استفاده که است آن ی دهنده نشان شهری محیط کیفیت ی زمینه در گرفته انجام های پژوهش و تحقیقات بررسی

 ندگیز کیفیت مورد در اولیه مطالعات. است شهری محیط کیفیت سنجش و تعریف در اصل مهمترین عنوان به مناسب معیارهای

 به 1970ی دهه از جدید، شدن صنعتی حال در و توسعه درحال یافته، توسعه کشورهای و شهرها در فراوانی صورت به شهری

 ارزیابی و مطالعه منظور به شهری مناطق در محیط کیفیت ی زمینه در که پژوهشی اولین در. گرفت قرار جدی موردتوجه بعد

 حیطیم کیفیت از مشخص تعریف نبود دلیل به شد، انجام کوسانفرانسیس خلیج ی ناحیه بر تندرو نقل و حمل سیستم آثار

 صورت هب محیط کیفیت مطالعه، این در. گرفت قرار موردسنجش محیط کیفیت آن اساس بر که شد معیارهایی طراحی به مبادرت

 نظری رویکرد با ار مسکونی رضایت آراگونز و آمریگو دیگری، ی مطالعه در.شد تعریف موردنظر ی مسئله از افراد رضایت احساس

 به و هشد ارائه مسکونی رضایت ی مطالعه برای روش شناختی و نظری رویکردی مقاله این در. اند کرده مطالعه شناختی روشی و

 خستن شکل گرفته؛ بخش دو در مقاله این. است اش مسکونی محیط و فرد بین ایجادشده روابط از کلی نمای یک ی ارائه دنبال

 از برخی و کردند شروع مدل یک از کار، این انجام منظور به. است شده ارائه مسکونی رضایتمندی در هنری حالت از کلی دیدی

 دهش تحقیقی دیدگاه ی ارائه مانع که را مشکالتی از برخی دوم، بخش در. شد داده شرح مدل این از آمده دست به تجربی نتایج

 نمشتریا یمند ضایتر حسطو یگیر ازهندا ایبر بهتر شیرو» انعنو با هشیوپژ در رواز،کا و وارادی. دادند قرار تحلیل مورد اند،

 به مسکونی حدوا از ضایتر از تابعی مسکونی یمند ضایتر که ندا دهنمو تأکید مرا ینا بر«  سیناتی سین در عمومی مسکن از

 جمعی یفضاها و نهمسایگا از ضایتر و هشد ئهار عمومی تخدما از ضایتر ،(دیفر تترجیحا و یکالبد یها جنبه) لمثا انعنو
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 و فیزیکی سطح دو هر بر مؤثر عوامل ی مطالعه به مقاله این. است کرده مطالعه کنگ هنگ در را مسکونی رضایت لیو. ستا

 نیز اه داده روی بر و پرداخته کنگ هنگ در شده انتخاب مسکونی ی منطقه ساکنان میان در مسکونی رضایت بر مؤثر اجتماعی

 و تیدول مسکن ساکنان میان در نارضایتی درک عوامل از نیز مقایسه یک. است شده انجام چندگانه رگرسیون و عاملی تحلیل

 ارزیابی رآیندف تشخیص و تحقیق طریق از باید موضوع از تری وسیع سیستماتیک پوشش که شده پیشنهاد و شده انجام خصوصی

 در نمسک تأمین دولتی های سیاست ارزیابی نام با علمی تحقیق یک در اسدی، و پورمحمدی. شود انجام هنگکنگ در ساختمان

 نگرش با همواره مسکن تأمین دولتی های سیاست داشتندکه ،بیان(شهرزنجان موردی مطالعه)شهری درآمد کم های گروه مورد

 ثبتم نقش غیررسمی کاناس کاهش در ها سیاست این. است تأثیرگذاربوده آن موفقیت میزان در امر این و گرفته صورت کمی

 و انرفیعی. است ننموده عمل موفق ساکنان نیازهای تأمین و زمین کاربری الگوهای مسکن، تأمین دولتی های درپروژه اما داشته

 هرش مهر شناسی مورد با و مهر مسکن سکونتی کیفیت از ساکنان رضایتمندی میزان سنجش باعنوان ای درمقاله همکاران،

 دیرضایتمن که است آن از حاکی آنها تحقیق نتایج. پرداختند مهر مسکن واحدهای از سکونتی رضایتمندی بررسی به زاهدان،

 یضایتمندر سطح یابیارز به هشیوپژ در ران،همکا و رپوداری. قراردارد پایینی درسطح سطوح مهردرکلیه مسکن سکونتی ازمحیط

 ههندد ننشا هشوپژ نتایج. نداختهداپر میدیها شهر در ارپاید کنمس در مؤثر یشاخصها به توجه با مهر مسکن حطر از ساکنین

 سایر ماا ستا دهنبو دارمعنی بطهرا مهر مسکن در سکونت از ضایتر با عمطبو و لپذیرد ایهو گویه بین که ستا مرا ینا ی

 یک در. ستا دهنمو ارقربر داریمعنا ربسیا بطهرا مهر مسکن از نساکنا یضایتمندر انمیز با یضایتمندر به طمربو یگویهها

 انمیز که ستا داده ننشا میدیها شهر مهر مسکن حطر در سکونت از یضایتمندر سطح به طمربو یشاخصها از کلی میانگین

 انمیز ابیـیارز انعنو با هشیوپژ در ران،همکا و ضاییر. ستا هشد یابیارز ضعیف و پایین به متوسط سطحی در یضایتمندر

 ،سن ،جنس ساکنین دیفر یها یژگیو بین که گرفته نتیجه دیز شهر فاطمیه مهر مسکن یمجتمعها از نساکنا یمند ضایتر

 مهر مسکن مجتمع از نساکنا یضایتمندر انمیز کلی ربهطو. دارد دجوو مثبتی دارمعنا بطةرا نهاآ ضایتر انمیز و تتحصیال

 روهگ مسکن شناسی آسیب درزمینه کنون تا که تدریاف توان می تحقیق، پیشینه بامطالعه. ستا دهبو متوسط حد در فاطمیه

 های روهگ مسکن رضایتمندی میزان تعیین همچنین و آن تبیین و رضایتمندی های مؤلفه و ابعاد اصول، تعیین و درآمد کم های

 و موضوع نبودن تکراری بنابراین است؛ نگرفته صورت تحقیقی ،(گرگان شهر آهن راه مهر مسکن)شهرگرگان در درآمد کم

 .سازد می موجه را حاضر بررسی آمد،ضرورت در کم مسکن مسئله به نو ازنگاهی برخورداری

 

 مهر مسکن طرح جايگاه و ايران در اجتماعي مسکن

 صنعتی کشورهای از بسیاری در تمـبیس قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر سالهای در صنعتی انقالب پدیده بروز با همزمان

 مستقیماً و شده مداخله به ناچار ها دولت لذا. شد حاد( کارخانه ها کارگران نظیر درآمدها کم مسکن کمبود ویژه به) مسکن مشکل

واحد  کمبود از بخشی توانستند ،سازندگان به مالی کمک و وام پرداخت با غیرمستقیم طور به یا و مسکن تولید حیطه به ورود با

 اقشار برای مسکن تامین ریزی برنامه با مرتبط کلیدی مفاهیم از برخی اینجا در. نمایند رفع را جامعه افراد موردنیاز مسکونی های

 :شدهاند آورده اختصار به درآمد کم

 و تملیک شرط به اجاره ،اجارهای مسکن عرضه و تولید قالب برنامه های در که مسکن :کم درآمد گروه های مسکن 

 مسکن ساز خیرین توسط شده احداث مسکونی احدهایو همچنین. میگردد احداث زمین از برداری بهره حق واگذاری

 گردند. می واگذار شده تمام قیمتی به حمایتی نهادهای توسط که مسکونی واحد های و

 مسکن نوع این آنکه یکم: دانست متمایز مسکن انواع سایر از جنبه چند از توان می را اجتماعی مسکن :اجتماعی مسکن، 

 «نیاز» از خود تعریف طبق را واحدها نوع این ،دولت ها آنکه دوم. شود می تامین هطلبان منفعت مالحظات بدون اساساً

 عینحال در و نیست مسکن واگذاری در ای کننده تعیین عامل معموالً ،آن اجاره یا بها پرداخت قدرت و نموده واگذار

 نیروهای با همراه سیاسی تصمیمگیری سوم و شود نمی واگذار نیز هستند سکونتی شرایط بدترین در که کسانی به

 .[8]دارد اجتماعی مسکن کمیت و کیفیت بر مهمی تاثیر ،بازار اقتصاد
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 محتمل یا واقعی هزینه بین تعادل ایجاد در مالک هر که است جدالی بیانگر استطاعت قابلیت: استطاعت قابل مسکن 

 استاندارد شاخص اساس بر آمریکا در. می شود مقید دیگر طرف از خود غیرمسکونی مخارج و طرف یک از خود مسکن

 شود مسکونی هزینه های صرف بایست می آنها درآمد از %30 تاکنون به بعد آن از و افراد درآمد از %25، 1980دهه تا

 دولت توسط که ملی سندی در. شود می خارج استطاعت قابلیت از مسکن ،نماید تجاوز شاخص این از صورتیکه در و

: است شده تعریف چنین این استطاعت قابل مسکن ،شد منتشر 2005 سال در استطاعت قابل نمسک زمینه در استرالیا

 ،باشد داشته را پایین درآمد با گروههای نیازهای تامین شایستگی که میشود گرفته بکار مسکنی توصیف در عنوان این»

 مسکن همچنین. «کند تامین نیز را لکینما اولیه نیازهای سایر بتواند که شده باشد قیمتگذاری به گونه ای به عبارتی

 تامین هزینه هرگاه»: شود می تعریف اینگونه دولتی مسکن سیاستهای باب در دوباره تفکری کتاب در استطاعت قابل

 [9]«می گردد محسوب خانوار آن مالی استطاعت از خارج باشد بیشتر خانوار درآمد %30 از مسکن

 ساله هفت برنامه های در. میگردد باز 1327 درسال کشور در برنامه ریزی نظام رقراریب ابتدای به مسکن به توجه ایران در

 ها درآمد کم اسکان برای معینی فعالیت ولی ،شد ورـمنظ اعتباراتی قیمت ارزان خانه های ساخت برای کشور عمرانی دوم و اول

 های خانه ی برنامه ،نشینی حاشیه و زاغه ها کردن پاک هدف با کم درآمدها مسکن برای سوم عمرانی برنامه در. نگرفت انجام

 در مدت دراز اقساط با قیمت ارزان مسکونی واحد یکصد هزار به نزدیک عمرانی چهارم برنامه در. گردید منظور قیمت ارزان

کم  اقشار نمسک تامین برنامه اسالمی انقالب پیروزی از گردید. پس بینی یشـپ ها تعاونی و آپارتمانی مجتمع شکلهای مختلف

 اول دهه در تنها مزبور سیاست های. گرفت دیگری شکل بهره کم وام و ارزان مصالح و زمین واگذاری قانون تصویب با درآمد

. [10]آورد در اجرا به استیجاری مسکن عنوان با را اجتماعی مسکن طرح 1377سال از دولت و کرد پیدا ادامه اسالمی انقالب

 :است کرده ارائه زیر بخش سه در را مسکن غیردولتی بخش فعالیتهای ایران جتماعیا اقتصادی توسعه دوم برنامه

 . نمیآورد عمل به حمایتی گونه هیچ آن از دولت و است مصرف الگوی استانداردهای فاقد آزاد مسکن: آزاد مسکن -الف

 .میکند حمایت آن از تدول و احداث مصرف الگوی استانداردهای اساس بر شده حمایت مسکن: شده حمایت مسکن -ب

 هدف. گردد می ایجاد درآمد کم گروه های از حمایت منظور به و دولت مشارکت با مسکن نوع این: اجتماعی مسکن -ج

 تر پایین سطحی در گرفتن قرار( ب ،قبول قابل امکانات حداقل( الف: است گرفته قرار پارامتر دو محور بر ،مساکن نوع این ایجاد

 .مسکن مصرف الگوی استانداردهای از

 در را زمین سهم ،ارزان نرخ به شهرها حواشی در زمین خرید یا ملی زمینهای ارائه با نموده تالش مهر مسکن طرح اما

 تحویل متقاضیان به ریال میلیون سه حدود قیمت با را مسکن مترمربع هر ساخت نهایی هزینهی و دهد کاهش مهر مسکن هزینه

. است بوده پایین نرخ با مسکن سازان انبوه به مهر مسکن های وام ارائه مسکن و زمین قیمت اهشک در دولت دیگر گام. نماید

 گردیده طراحی کشور سراسر در همسان تقریبا ساختمانی نماهای با و مترمربع 75 ابعاد در قطعه بندی با مهر مسکن واحد های

تقریباً  لذا. هستند تشخیص قابل اول نگاه در ههاژپرو این ،هستند مهر مسکن دارای که شهرهایی تمام در که گونهای به ؛اند

 کشور فرهنگی و اقلیمی شرایط با متناسب حتی و ندارد وجود عمدهای مهرتفاوت مسکن واحد های کیفیت بین گفت میتوان

 تفاوت یابی یشهر به میتواند مهر مسکن های هژپرو ساکنان رضایت میزان سنجش اما. نمی شود دیده طراحی در چندانی تغییر

 .[11] باشد آینده در مسکن برنامهریزی بهبود جهت در گامی و نماید کمک شده اجرا ههایژپرو( ها قوت و ها ضعف) های

 

 1سکونتي رضايتمندي
 لمح بافت و خانوارها ساختاری خصوصیات شناخت جهت راهنما چهارچوب یک تعیین برای سکونتی رضایتمندی نظریه

 آنجا از یسکونت رضایتمندی. رود می کار به است، تأثیرگذار رضایتمندی گوناگون جوانب بر که( محله و خانه از اعم) آنها سکونت

 مسکونی محیط زمینه در موضوعات ترین شده مطالعه از یکی است، عام معنای در زندگی از رضایتمندی حوزه از بخشی که

 واقعیت و ساکنین نیازهای و آمال بین مشاهده قابل شکاف از است تعبار گالستر تعریف به بنا مفهوم این. [12]شود می محسوب

                                                           
1. Residential Satisfaction 
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 خانواده کی از عضوی یا فرد شده تجربه رضایت میزان معادل سکونتی رضایتمندی دیگر، تعریفی در. آنها سکونتی بستر موجود

 واحد از فرد رضایت دهدهن نشان و مرکب ماهیتی دهنده نشان مفهوم این. است شده محسوب خود فعلی سکونتی موقعیت از

 های آرمان و نیازها برای فرد که آنچه با نزدیک سازگاری در فعلی شرایط چنانچه. [13]اوست سکونتی ناحیه و محله سکونتی،

 یم زندگیشان محیط از ساکنان رضایت عدم صورت این غیر در گردد؛ می حاصل رضایتمندی باشد، است، کرده تعریف خودش

 ویژگی ینب تناسب ایجاد منظور به محیط تغییر برای تالش واکنش، اولین. باشد داشته دنبال به را لفیمخت های واکنش تواند

 نشواک اما. است محیط با سازگاری یا انطباق بین تناسب واکنش، دومین. است شخص ذهنی ایده آل یا عینی نیاز و محیط های

 ت،سکون محل از رضایت درباره نظری مدل اولین. است یطمح از گسست گیرد، می شکل مکانی تعلق کاهش پی در که دیگر

 های ویژگی از شخص ارزیابی و درک به منوط را سکونت محیط از رضایت آنها. [14]است شده بیان( 1975) راجرز و مارتا توسط

 حیطم در مردم زندگی که است نکته این به توجه محیط از رضایت های جنبه از یکی. اند دانسته فردی های خصیصه و محیطی

 رفتنگ نظر در با مختلف های محیط ساکنان که گونه ای به گیرد، می دربر را رضایت از متفاوتی سطوح مسکونی، مختلف های

 یک مختلف های ویژگی که اند نموده اشاره آنها. نمایند می رضایت احساس کنند، می زندگی آن در که ای محله و ها خانه نوع

 مطالعه در. اند نهاده صحه گفته این بر متعدد مطالعات و است مسکونی محیط از رضایت بر گذاراثر شاخص ترین مهم محله

 دوستداری ها، محله پاکیزگی و تمیزی نظیر محیطی های شاخص از مسکونی محیط های از رضایت گیری اندازه برای مربوطه

 های شاخص از نیز و دسترسی و بافت بودن دیدج محیط، طراحی نوع و پایداری امنیت، آسایش، و آرامش جذابیت، و محیط

 سطح ود در سکونتی رضایتمندی. است شده استفاده فرزند تعداد سکونت، سابقه اجتماعی، طبقه جنسیت، سن، نظیر فردی

 شامل یزن را شهر حتی و محله نظیر باالتری سطوح گاهی ارزیابی این اما است گرفته قرار ارزیابی مورد همسایگی واحد و مسکونی

 بر در را متفاوتی تحلیل ابعاد که دارد زندگی کیفیت از ذهنی ارزیابی بر تاکید همسایگی از رضایت موجود ادبیات. [15]شود می

 است تهگرف قرار معین همسایگی واحد یک درون و بوده فیزیکی ساختار یک از بیش سکونتگاه که آنجا از اعم طور به. گیرد می

 سکونت محل از رضایتمندی بررسی راستای در .است همسایگی واحد از رضایتمندی برگیرنده در مسکن از رضایتمندی رو این از

 مدل چارچوب. پردازد می خود مسکونی محیط با فرد تعامالت روش بررسی به آن در که کرد ارائه مفهومی چارچوبی أمریگو

 یم بررسی را وی زیست محیط و فرد بین متقابل اطارتب نحوه و است مسکن از رضایتمندی مدل یک از فراتر 2آمریگو نظری

 (1 شکل) نماید

 

 [11: مدل رضايتمندي مسکوني]1شکل 

 این در هک است ای رفتاری و عاطفی شناختی فرایندهای تحلیل و زیست محیط و فرد بین پویا تحقق خواستار دیدگاه این

 ایه ویژگی به و شده ارزیابی فرد وسیله به مسکونی محیط عینی های ویژگی مدل، این اساس بر واقع در. دهد می رخ ارتباط

 به ذهنی های ویژگی( 1) شکل در ترتیب، این به. کنند می پیدا ترقی رضایتمندی از خاصی درجه به و شوند می تبدیل ذهنی

                                                           
2 . Amerigo Ignacio 
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 ینهمچن و یجمعیت - اجتماعی و شخصی ذهنی های ویژگی مرحله این. اند گرفته قرار تأثیر تحت شخصی های ویژگی وسیله

 ایسهمق خود آل ایده و واقعی مسکونی محیط با فرد آن در که است اصلی عنصری و گیرد می بر در را مسکونی کیفیت الگوی

 اش یمسکون محیط سوی به را شخص تجارب که است مثبت عاطفی حالت یک مسکونی، رضایت از ارزیابی این نتیجه. شود می

 گرفته نظر در زیست محیط یا تجانس افزایش با و حفظ برای خاصی های راه در فرد اررفت که شود می باعث و کند می هدایت

. [15]است شده تنظیم بخش چهار در که است سکونتی رضایتمندی پرسشنامه مدل این بررسی برای مورداستفاده ابزار. شود

 انه،خ با مرتبط ویژگیهای از ای عهمجمو ارزشیابی طریق از سکونت محیط دلخواه کیفیت های شاخص کشف آن هدف: اول بخش

 اصال و کم زیاد، زیاده خیلی از) خود محیط در شده پرسیده معیار به که است ترتیب این به انجام روش و بوده همسایگان و محله

 محله انه،خ سطح سه در غیرمستقیم یا مستقیم صورت به سکونت محیط از ساکنان رضایت میزان تعیین: دوم بخش دهند، نمره

 و فردی های ویژگی و جمعیتی -اجتماعی خصوصیات: سوم بخش گردد، می حاصل شده طراحی سؤاالت طریق از همسایگان و

 رفتاری های ویژگی: چهارم بخش و دارد معنادار ارتباط موضوع با و شده مشخص اولیه تحقیق در که است ساکنان شخصی

 محیط اب فرد شخصی شده سازگار رفتارهای با مرتبط که گردد می مشخص سؤاالتی با محیط در آنها رفتاری های جنبه و ساکنان

 مثبت و منفی زوایای به مربوط هدفمند مصاحبه طریق از محتوایی تحلیل یک انجام نیز آن انجام روش. [17]است شده پرسیده

 موقعیت یانم تفاوت مقیاس سکونتی رضایتمندی که است ای نظریه اساس بر سکونتی رضایتمندی صالح عقیده به سطح سه در

 سکونتی موقعیت از رضایتمندی. شود می قضاوت آرزوهایشان و نیازها اساس بر که است ساکنان مطلوب و واقعی محله و خانه

 وهایآرز و نیازها اگر دارد احتمال عکس، به. کند می برآورده را آرزوهایشان آنها نیازهای نتیجه در است، نداشتن شکایت نشانگر

 .[18]کنند شان زندگی محیط و مسکن از نارضایتی احساس آنها نشود، برآورده شان یسکونت

 

 مهر مسکن سکونتي رضايتمندي معيارهاي و مؤلفه ها اصول،
 باشد نواحی این در سکونتی رضایتمندی و کیفیت ارتقای راستای در می تواند زمانی اقشارکم درآمد مسکن برنامه ریزی

 طالعهم با پژوهش حاضر، در بنابراین. دهد قرار موردتوجه همزمان را سکونتی رضایتمندی از قضاوت بر رتأثیرگذا ابعاد کلیه که

می توان مشاهده نمود متغیر های مسکن، واحد همسایگی و محله  سکونتگاه، از رضایت میزان به مربوط تجربی و نظری سوابق

د دارای زیر مجموعه بوده و این شاخص ها را می توان با بررسی سه عامل تاثیر گذار برمیزان رضایتمندی سکونتی است که خو

ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه مورد تطبیق قرار داد و میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان را بر اساس آن 

رضایتمندی ساکنان از سنجید. متغیر های احتمالی که امکان سنجش میزان رضایت افراد را ممکن می سازد، در درک میزان 

بنابراین شاخص ها و متغیر های متعددی  .[19]شان جهت کنترل تاثیرات احتمالی این ویژگی ها بسیار تاثیر گذار است محیط

در راستای سنجش رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط سکونت قابل بررسی است که در حوزه های مختلفی از جمله؛ کالبدی، 

هنگی و... قابل دسته بندی می باشند، که هر کدام را باید در متغیرهای واحد مسکونی و واحد همسایگی اجتماعی، اقتصادی، فر

مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. با توجه به مطالب گفته شده رضایتمندی به عوامل زیادی تغییر می یابد که می توان از این عوامل 

این اساس رضایتمندی ساکنان از کیفیت مجتمع مسکونی در محدوه مورد نظر در  به عنوان معیار های ارزیابی استفاده نمود. بر

هر دو سطح واحد همسایگی و واحد مسکونی با معیار های امنیت، ویژگی کالبدی، تسهیالت و خدمات، دید و منظر، روشنایی و 

(، 1بی قرار گرفته است که در جدول شماره)تهویه، بهداشت، دسترسی، روابط همسایگی، و ویژگی های اقتصادی مورد تحلیل و ارزیا

 معیار هاو زیرمعیارها در قالب مدل تحقیق بیان گردیده است.

 

 

 

 

 

 

http://www.racj.ir/


 1 -20، ص  1399 پاییز، 18مهندسی عمران و معماری ایران ، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 نگارندگان. ذ :مأخ معيارها و زير معيارهاي سنجش رضايتمندي ساکنان مسکن مهر راه آهن گرگان،: (1)جدول 

 معيار زير معيار

 

 . دیوار.4        . حضور افراد غریبه.                   1

 . امنیت واحد مسکونی.5. دزدی و سرقت.                               2

 . امنیت مجتمع.6. واحد های خالی از سکنه.                    3

 امنيت

 . خدمات پستی و آتش نشانی.4. فضای سبز و پارکینگ.                       1

 . امکانات ورزشی و تفریحی.5                 . مدیریت ساختمان.           2

 . امکانات زیرساختی.6. نگهبانی.                                        3

 تسهيالت و خدمات

 . دیوار تجهیزات حرارتی و بهداشتی.5                                 . تعداد اتاق.1

 تعداد واحد موجود و ارتفاع سقف. .6   و خوش منظر بودن.            . بزرگ2

 . هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان.7     ت واحد مسکونی.             . مساح3

 . استحکام و مقاومت ساختمان.8    ای انباری.                 . وسعت فض4

 

 کالبدي

 . نور طبیعی ساختمان.3   شنایی فضای عمومی مجتمع.      . رو1

. توزیع یک نواخت روشنایی در 4   عی ساختمان.                بی. تهویه ط2

 روز.

 روشنايي و تهويه

 . مطلوبیت فضای تجمع افراد.5                               . رنگ فضا.  1

 . جداسازی عرصه عمومی و خصوصی.6    لوک ها.                   . چیدمان ب2

 . چشم انداز قابل رویت.7              اکم.            . اشتغال و تر3

 . وضعیت پوشش معابر مجتمع.8 بازی کودکان.        . مطلوبیت فضای 4

 ديد و منظر

 . صدا: همسایگان، وسایل نقلیه، فعالیت صنعتی، سر و صدای جوانان.1

 . بو: زباله، دود وسایل نقلیه، فاضالب، غذا، سرویس بهداشتی.2

 ار، آلودگی آب آشامیدنی، وجود حشرات، حیوانات.. آلودگی: گرد و غب3

 بهداشت

 . دسترسی به راه اصلی.1

 . دسترسی به واحد مسکونی: راه پله، آسانسور، راه ها و...2

 . دسترسی به حمل و نقل عمومی.3

 . دسترسی به خدمات کاربری های مهم شهری.4

 دسترسي

 . همکاری همسایه ها.1

 با همسایگان.. تاثیر مثبت در رفتار 2

 .دیگران با رفتار در مثبت . تاثیر3

 . شناخت کافی همسایگان.4

 روابط همسايگي

 . هزینه خرید واحد مسکونی.1

 . تسهیالت وام مسکن.2
 اقتصادي

 

 سکونتي رضايتمندي سنجش رويکردهاي
 و مایزت وجه دارای که یرندگ می کار به مسکونی محیط های از رضایتمندی سنجش در را مختلفی رویکردهای نویسندگان

 محیطی رویکرد. کرد بندی دسته اجتماعی و محیطی رویکرد دو در توان می را ها نظریه مجموع در. باشند می مشترکی وجوه

 گیآلود قبیل از عواملی کنند، می زندگی آن در که محیطی شده ادراک کیفیت های شاخص وسیله به را ذهنی بهزیستی که
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 و تکمی به که است شده ارائه نظریاتی زمینه این در همچنین. کنند می محاسبه را سبز فضای فقدان با هوا آلودگی صوتی،

 یطراح کلی، طور به و محیطی -کالبدی سازمان عوامل نقش به خود درون در دیگر برخی و دارند اشاره ای محله خدمات کیفیت

. [20]دارند اشاره هستند، رضایتمندی کننده تعیین عوامل زا که امنیت احساس و اجتماعی های آسیب جرم، از پیشگیری در

 منظور به را محله اجتماعی سازمان مشخصات نقش محیط شان، و ها انسان بین رابطه قالب در را اجتماعی رویکرد سایرین

 زا. دارند توجه... و اجتماع, گروه, فرد رضایتمندی با مرتبط های شاخص به آن در که.می گیرند نظر در را رضایتمندی سنجش

 کرد. اشاره(  2) جدول در شده ارایه های نظریه ن ای جمله

 [22] [21] ذ :: نظريهاي رويکرد محيطي و اجتماعي سنجش رضايتمندي سکونتي مأخ(2)جدول
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 توضيحات مولفه ها نظريه ها

منبع تئوری های 

 3محله
 عوامل کالبدی

پارک کیفیت و کمیت خدمات محلهای شامل 

 ریح و تسهیالت بهداشتیفوسایل ت

 4جیکویرجین 

امنیت فضای شهری توسط شبکه 

اجتماعی به منزله ی  ی پیچیده

 چشمان ناظر بر خیابان

تحدید حدود بین فضاهای عمومی وخصوصی: 

 بلوکهای کوچک کنج ها

فضای قابل دفاع 

 (5اسکار نیومن)

سه فاکتور افزایش جرم محله های 

ی، عدم نظارت و مسکونی  بیگانگ

 فرار دسترس بودن راه

با استفاده از سازوکارهای نمادین و شکل دادن 

فضاهای غیر  عرصه های تعریف شده می توان 

قابل دفاع را به فضاهایی تبدیل کرد که تحت 

 کنترل ساکنانش باشد.

پیشگیری از جرم از 

طراحی  طریق

(CPTED)محیطی

چهار مفهوم کلیدی: نظارت طبیعی، 

دسترسی طبیعی، تقویت  ترلکن

 قلمروها، تعمیرو نگهداری

با  احساس امنیت شهروندان رابطه معناداری

 میزان رضایتمندی آنها از فضا دارد.
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تئوری اکولوژی 

 7انسانی
 رابطه بین انسان ها و محیطشان

 ارائه مدل چند مسیرهای برای توضیح

 چگونگی تأثیر محیط طبیعی، عوامل کالن

اجتماعی , حقوق بشر و نابرابری بر روی سالمت 

 و بهزیستی شامل رضایتمندی از زندگی

تئوری بی سازمانی 

 8اجتماعی

برخی مشخصات ساختاری محله از 

 جرم، منابع , قبیل بی نظمی کالبدی

,  شکل گیری پیوندهای اقتصادی

اجتماعی , اعتماد همسایگی و 

 مکانیسم نظارت اجتماعی

می کالبدی با تخریب در نظارت ارتباط بی نظ

اجتماعی و نظم اجتماعی و خدشه دار شدن 

 امنیت محله و ثبات آن از دید ساکنان

اجتماع یا مسیولیت 

 محدود

اهمیت مشخصات کالبدی و 

هر دو بر رضایتمندی  اجتماعی محله

 سکونتی

دسترسی به نهادها شامل مدارس و مکان های 

یتمندی در رضا جامعه پذیری به شدت با سطوح

 ارتباط است

                                                           
3. Neighborhood Resource Theories 

4. Janes Jacobs 

5. Oscar Newman Creating Defensible Space  
6. Crime Prevention Through Environmental Design  
7. Human Ecology Theory 

8. Social Disorganization Theory 
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 مقایسه بین افراد و گروه ها مقایسه اجتماعی

ه محل رضایتمندی در صورتی که مقایسه افراد

نتیجه مثبت شود افزایش  می  شان منجر به

 .یابد

 

 تحقيق مکاني قلمرو
 ")شهرک گلستان( نآه راه مهر مسکن" عنوان تحت قال آق شهر جانب از ورودی و گرگان شهر شمال در بررسی مورد سایت

 نستاا در قعوا انیرا رکشو لشما در مربع کیلومتر 1651/81 ن،شهرستا ذنفو زهحو بحتساا با نگرگا شهر مساحت .می باشد

 لطو قیقهد 28 و جهدر 54 تا قیقهد24 و جهدر 54 در شهر ینا. ستا متر 155 یادر سطح از آن متوسط عتفاار. میباشد نگلستا

 ستا هشد دهگستر زلبرا یهاهشتهکور لشما منهدا در شمالی ضعر قیقهد 49 و جهدر 36 تا قیقهد 24 و جهدر 36 و شرقی

 در مربع متر 14441995 مساحت با که ستا نگرگا یشهر مناطق سه از یکیدو منطقه(. 1394 ن،گلستا نستاا ریماآ سالنامه)

 ،1390 لسا ریسرشما سساا بر. ستا هشد تشکیل همحل 11 از و یشهر ناحیه 3 شامل منطقه ینا. ستاگرفته ارقر نگرگا بغر

 دو منطقه فیاییاجغر ودهمحد( 1) رهشما شکل. ستا هشد تشکیل ریماآ کبلو 829 از و نفر 124819 دلمعا منطقه جمعیت

 ترمینال روبروی قال آق به گرگان جاده ابتدای در مسکونی واحد 576 شامل گلستان شهرک . هددمی ننشا را نگرگا شهر

 ساختمانی واحد 264 تعداد با بخش یک. است بخش دو شامل مطالعه مورد مهر پروژه مسکن. است شده واقع گرگان ربریمساف

 [.16]می دهد نمایش را مساکن این از بخشی تصاویر .واحدی 312 بر مشتمل دیگر پروژه و بوده

 

 راه سايت مهر مسکن گلستان شهرک موقعيت -2 گرگان       تصوير شهر در آهن راه سايت مهر مسکن موقعيت -1 تصوير

 اصلي( جاده به نسبت) آهن

 9روايي و پايايي پرسشنامه
ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد در مرحله نخست باید از روایی)اعتبار( برخوردار باشند. 

مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ و در منظور از روایی این استکه مقیاس و محتوای ابزار یا سواالت 

مرحله دوم باید پایایی)اعتماد( داشته باشند. قابلیت اعتماد یا پایایی، یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم ذکر 

ندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. پایایی به دقت شده، بااین امر مواجهه است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه ا

و صراحت ابزار سنجش اشاره دارد و شرط الزم برای روایی است اما کافی نیست. به عبارت دیگر یک ابزار سنجش بدون احراز 

ه است. در اده شدپایایی دارای روایی نخواهد بود. به منظور سنجش پایایی پرسش نامه از ضرایب همبستگی آلفای کرون باخ استف

مواردی که گویه ها دارای ضرایب همبستگی درونی پایینی بود، کنار گذاشته شد. ضریب آلفای کرون باخ یکی از متداول ترین 

روش های ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می 

ابزار ها، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. اساس این ضریب بر پایه مقیاس ها است. رود. در این گونه 

                                                           
9. Validity and Reliability 
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مقیاس عبارت است از، دسته ای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها، 

در پژوهش های اجتماعی به کار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس لیکرت اختصاص داده می شود. رایج ترین مقیاس که 

گویه  5برای مقیاس لیکرت  5تا  1اساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است، بدین ترتیب به هر گویه نمراتی )از 

خواهد بود. برای محاسبه ضریب آلفای  ایی( داده می شود که مجوع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نماینگر گرایش او

کرون باخ باید واریانس نمره های زیر مجموعه سوال های پرسشنامه)زیرآزمون( و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده 

 از فرمول ذیل مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

𝒂 =
𝒌𝒄

𝒗 + (𝒌 − 𝟏)𝒄
𝒂 يا =

𝒌

𝒌 − 𝟏
[𝟏 −

∑ 𝒔𝒊
𝟐𝒌

𝒊=𝟏

𝝈𝟐
] 

 

𝒔𝒊تعداد سواالت،  kکه در این روابط 
میانگین کواریانس بین سواالت و  cواریانس کلی سواالت،  𝝈𝟐ام،  iواریانس سوال  𝟐

v  هر قدر همبستگی مثبت 1واریانس میانگین سواالت می باشند. با استفاده از تعریف آلفای کرون باخ می توان بیان داشت؛ )

( هر قدر واریانس میانگین سواالت بیشتر شود، 2بیشتر شود، میزان آلفای کرون باخ بیشتر خواهد شد و بالعکس. بین سواالت 

( افزایش تعداد سواالت تاثیر مثبت و یا منفی )بسته به نوع همبستگی بین سواالت( 3آلفای کرون باخ کاهش پیدا خواهد کرد.. 

فزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سواالت در نتیجه باعث افزایش ( ا4بر میزان آلفای کرون باخ خواهد گذاشت. 

( نزدیکتر باشد، همبستگی درونی بین سواالت 1آلفای کرون باخ خواهد گذاشت. بدیهی است هر قدر شاخص آلفای کرون باخ به )

درصد متوسط و قابل قبول و  75کم،  درصد را 45بیشتر و در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهد بود. کرون باخ ضریب پایایی 

 درصد را زیاد پیشنهاد کرده است. 95ضریب 

در پژوهش حاضر نیز برای سنجش سواالت پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ نتیجه پرسش ها مورد آزمون  

درصد مربوط به معیار بهداشت و  86ایی (، باالترین میزان ضریب پای3قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده جدول شماره )

درصد مربوط به معیار ویژگی اقتصادی می باشد. ضریب پایایی به دست آمده در همه زیر معیر های  72پایین ترین ضریب پایایی 

ای درصد در حد متوسط و قابل قبول ارزیابی می شود. در مجموع مقدار آلفای به دست آمده بر 70پژوهش با عددی باالتر از 

درصد می باشد که نشان دهنده قابلیت اعتماد بسیارباالی ابزار پژوهش می باشدکه هرچه  92مجموع سواالت پرسشنامه معادل 

( نزدیک تر باشد همبستگی درونی بین سواالت بیشتر. در نتیجه پرسش ها همگن تر خواهند 1مقدارشاخص آلفای کرون باخ به )

 یود.

 ر پژوهش)روايي و پايايي پرسش نامه((: قابليت اطمينان ابزا3جدول)

 تعداد گويه ها آلفاي کرون باخ معيار ها رديف

 

 6 73/0 امنیت 1

 7 79/0 تسهیالت و خدمات 2

 9 79/0 ویژگی کالبدی 3

 8 82/0 دید و منظر 4

 4 76/0 روشنایی و تهویه 5

 21 86/0 بهداشت 6

 4 75/0 دسترسی 7

 4 78/0 روابط همسایگی 8

 2 72/0 ویژگی اقتصادی 9

 61 92/0 پایایی کل
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 يافته ها و بحث
یافته های توصیفی پژوهش حاضر، شامل داده ها به دست آمده از پرسشنامه ساکنان مسکن مهر راه آهن گرگان می باشد 

ل انوار و فاصله تا محکه مشتمل بر ویژگی های فردی از جمله سن، جنسیت، شغل، میزان تحصیالت، درآمد، نوع مالکیت، بعد خ

( ارایه گردیده است. الزم به ذکر است طبقه بندی متغیر های کمی به صورت کیفی، 4کار می باشد که هر کدام در جول شماره )

 طبقه بندی غیر شمول می باشد.

 نگارندگان ذ :مأخ آماري، نمونه اعضاي (:مشخصات4جدول شماره )

 درصد طبقه بندي مولفه

 ویژگی سنی

 4 سال 25تر از کم

 5/25 سال 35تا  25

 52 سال 45تا  25

 16 سال 55تا  45

 5/2 سال 55بیشتر از 

 جنسيت
 95 مرد

 5 زن

 شغل

 68 آزاد

 5/21 کارمند

 5/1 بیکار

 5/4 بازنشسته

 5/2 دانشجو

 تحصیالت

 5/3 بی سواد

 5/25 زیردیپلم

 5/31 دیپلم

 5/11 فوق دیپلم

 25 لیسانس

 3 فوق لیسانس

 نوع مالکیت

 63 مالک

 35 مستاجر

 2 سایر

 میزان درآمد

 5/5 700000کمتر از 

 5/39 1200000تا  700000

 48 2000000تا  1200000

 5 2000000بیشتر از 

فاصله تا محل 

 کار

 20 کیلومتر 2کمتر از 

 45 کیلومتر 5تا  2

 16 کیلومتر 10تا  5

 5/3 کیلومتر 10بیشتر از 

 50 نفر 3کمتر از  
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 5/48 نفر 5تا  3 بعد خانوار

 5/1 نفر 5بیشتر از 

 

 وضعيت متغير هاي نه گانه رضايتمندي افراد ار مجتمع مسکن مهر راه آهن گرگان
تغیر امنیت با میانگین ( می توان بیان داشت که، م5با توجه به میانگی های اخذ شده از زیر متغیر های هر متغیر در جدول)

بیشترین میانگین را در بین نه متغیر مربوط به رضایتمندی به خود اختصاص داده و کمترین میزان مربوط به متغیر  69/3

می باشد. در بین متغیر های رضایتمندی دو متغیر امنیت و بهداشت از میانگین باالتری  31/2تسهیالت و خدمات با میانگین 

( برخوردار هستند، یعنی ساکنان این دو متغیر را در وضعیت مناسب تری نسبت به متغیرهای 3نظری)برابر با  نسبت به میانگین

می باشد. در رابطه با میانگین مجموع متغیر های نه گانه پژوهش  3دیگر ارزیابی می کنند، و میانگین سایر متغیرها کمتر از 

 ( کمتر از میانگین نظری است.82/2حاضر می توان ذکر کرد میانگین به دست آمده )

 (: يافته هاي توصيفي متغير هاي نه گانه رضايتمندي افراد ار مجتمع مسکن مهر راه آهن گرگان، 5جدول شماره )

 نگارندگان. ذ :مأخ

 انحراف استاندارد ميانگين تعداد متغير رديف

 65/0 69/3 200 امنیت 1

 71/0 31/2 200 تسهیالت و خدمات 2

 78/0 96/2 200 البدیویژگی ک 3

 67/0 40/2 200 دید و منظر 4

 79/0 72/2 200 روشنایی و تهویه 5

 63/0 40/3 200 بهداشت 6

 85/0 58/2 200 دسترسی 7

 77/0 82/2 200 روابط همسایگی 8

 92/0 46/2 200 اقتصادی 9

 44/0 82/2 200 رضایتمندی کلی

 

تک نمونه ای در رابطه با متغیر های نه گانه رضایتمندی در قلمرو مکانی  t آزمون  (6در نهایت با توجه به جدول شماره )

( با میانگین نظری بدست آمده )میانگین تجربی( متغیر های امنیت، 3پژوهش نشانگر آن است که، بین میانگین نظری )برابر با 

گی های اقتصادی تفاوت معنی داری در سطح تسهیالت و خدمات، دید و منظر، روشنایی و تهویه، بهداشت، روابط همسایگی و ویژ

به دست آمده بزرگتر از مقدار  tدرصد وجود دارد، چراکه اوال اختالف میانگین نسبتا باالیی با میانگین نظری دارند، دوما آمار  95

تک نمونه  tای آزمون یا معنی داری به دست آمده بر sigچه مثبت چه منفی(، سوما مقدار  96/1استاندارد است )بزرگتر از  tآمار 

اختالف معنی داری با  82/2می باشد. در مجموع رضایتمندی کل با میانگین  025/0ای که آزمون دو دامنه ای است کمتر از 

است. در نتیجه رضایتمندی  025/0کمتر از  sigمیانگین نظری دارد چرا که میزان میانگین به دست آمده کمتر از میانگین نظری 

( میزان رضایتمندی کل و رضایتمندی در 1مهر پایین تر از حد متوسط ارزیابی می شود. نمودار شماره ) از مجتمع مسکن

 معیارهای سازنده آن را در مقایسه با میانگین نظری نشان می دهد.
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 ،تک نمونه اي متغير هاي نه گانه رضايتمندي افراد ار مجتمع مسکن مهر راه آهن گرگان  t(: آزمون 6جدول شماره )

 نگارندگان ذ :مأخ 

 متغير
 %95سطح معني داري  3ارزش تست= 

مقدار آمار 
t 

درجه آزادی 

(df) 

سطح معنی 

 (sigداری )

اختالف 

 میانگین

کران 

 پایین
 کران باال

 79/0 0-60 69/0 200 199 16/15 امنیت

 -58/0 -78/0 -68/0 200 199 -65/13 تسهیالت و خدمات

 07/0 -13/0 -03/0 200 199 -55/0 ویژگی کالبدی

 -49/0 -68/0 -59/0 200 199 -38/12 دید و منظر

 -16/0 -38/0 -27/0 200 199 -82/4 روشنایی و تهویه

 -49/0 31/0 -40/0 200 199 09/9 بهداشت

 -29/0 -53/0 -14/0 200 199 -87/6 دسترسی

 -06/0 -28/0 -17/0 200 199 -14/3 روابط همسایگی

 -41/0 -66/0 -54/0 200 199 -27/8 اقتصادی

 -11/0 -24/0 -17/0 200 199 -74/5 رضایتمندی کل

 

 

 نگارندگان ذ :مأخ( ، 3(: ميانگين رضايتمندي در متغير ها نسبت به ميانگين نظري )برابر با 1نمودار شماره )

 نتيجه گيري

 تردهگس ابعادی با شهری کم درآمد یگروه ها برای قیمت ارزان مسکن تأمین منظور به سیاستی منزله به مهر مسکن طرح

 و فوقت مسکن جنبه های سایر بر اقتصادی بعد سیاست، این در رو این از. می شود شناخته مسکونی( واحد میلیون نیم و )یک
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 رفع در مسکن ویژگی های سایر به توجه می شود، محسوب سر باالی سقفی از باالتر چیزی مسکن که آن به توجه با. دارد برتری

 نیازهای یطمح کیفیت به بی اعتنایی واقع در. می رسد نظر به ضروری امری ساکنان، رضایتمندی به دستیابی و ساکنان یازهاین

 در. ساخت خواهد مواجه اهداف، به دستیابی عدم و جدی بحران های با متعاقبا را و سکونتی برده نام سیاست ساکنان، سکونتی

برنامه  داماتاق که شود سکونتی بهبود رضایتمندی به دستیابی موجب زمانی می تواند ریزی برنامه اقشارکم درآمد، مسکن تأمین

 تایراس در می تواند زمانی اقشارکم درآمد مسکن برنامه ریزی دیگر عبارت به .برآید آن مشکالت و مسائل حل راستای در ریزی

 رارق موردتوجه همزمان را سکونتی رضایتمندی ادابع کلیه که باشد نواحی این در سکونتی رضایتمندی و کیفیت ارتقای

 دیگر بیان به. است )شخصی( ذهنی بعد و خدماتی( و اجتماعی کالبدی، )ابعاد عینی شرایط از متأثر سکونتی رضایتمندی.دهد

 خواستار گرا شهری برنامه ریزی در بنابراین. شد خواهد سکونتی رضایتمندی به منجر نهایت در شخصی قضاوت های و عینی ابعاد

 مسکن نامه ریزیبر در فوق ابعاد به دستیابی. باشیم داشته نظر در را فوق ابعاد وارتقای بهبود می بایست باشیم، موضوع این تقویت

 با «جامع نگری» که می دهد نشان حاضر تحقیق. می باشد اجتماع مبنایی و مسائل به جامع نگری اصل دو به توجه مستلزم مهر

 اصل کنار در برنامه ریزی فرآیند تمام در کنان سا حضور با «اجتماع مبنا توسعه» و مسائل به پارچهیک نگاهی ایجاد

 بتوانیم ات بگیرد قرار راه آهن گرگان مهر مسکن برنامه اجرایی اقدامات سرلوحه می بایست باال، به پایین از نگاه با «فرآیندمحوری»

طور که بیان گردید، تحلیل و ارزیابی رضایتمندی ساکنان از کیفیت مجتمع همان  .باشیم ساکنان سکونتی رضایتمندی شاهد

مسکن مهر راه آهن گرگان منجر به نتایجی گردید که تایید یا عدم تایید فرضیات به آن وابسته می باشد، که به عنوان نتایج و 

 یافت های اصلی پژوهش مطرح است؛

 است؟ میزان چه به مهر مسکن مجتمع کیفیت از گرگان شهر آهن راه سایت مهر مسکن ساکنان رضایتمندی (:1سوال 

 حد در مهر مسکن مجتمع کیفیت از گرگان شهر آهن راه مهر مسکن ساکنان رضایتمندی به نظر می رسد (:1فرضيه

 .باشد می متوسط

رهای پژوهش با توجه به جدول ذیل بررسی رضایتمندی ساکنان از مجتمع مسکونی مهر راه آهن گرگان در قالب معیا

 می باشد. 44/0و میزان انحراف استاندارد  82/2حاکی از آن است که میانگین سواالت مربوط به متغیر فرضیه اول برابر 

 (: آمار توصيفي فرضيه اول پژوهش.7جدول شماره)

 انحراف استاندرد میانگین تعداد معیار

 44/0 82/2 200 رضایتمندی

می باشد.که نشانگر  25/0( بسیار کوچکتر از 000/0)برابر با  tی بهدست آمده از مقدار همان طور که پیداست سطح معنادار

تا  82/2تفاوت معناداری بین مقدار ارزشی با میانگین جامعه وجود دارد. از طرفی با توجه به میانگین نمونه مورد بررسی برابر با 

؛ بنابراین میزان رضایتمندی ساکنین از مجتمع در حد پایین (-17/0حدودی کمتر از نمره ارزشی می باشد.  تفاوت میانگین )

( مبنی بر متوسط بودن رضایتمندی افراد از کیفیت مجتمع H0می باشد. لکن با توجه به میانگین به دست آمده، فرضیه اول )

 نشان می دهد. ( میانگین رضایتمندی را به تفکیک معیار8( تایید می شود. جدول )H1مسکونی رد یا خالف فرضیه اول )

 (: تاييد يا رد فرضيه اول.8جدول شماره)

 نتیجه تفاوت میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآمار  ارزش تست

 (H0)رد  H1تایید  -17/0 000/0 199 -74/5 3

 (: ميانگين رضايتمندي از معيار هاي نه گانه پژوهش9جدول شماره)

 معیار
 (3ارزش تست )

 اختالف میانگین (sigسطح معناداری ) انگینمی tمقدار آمار داده 

 69/0 000/0 69/3 16/15 امنیت

 -68/0 000/0 31/2 -65/13 تسهیالت و خدمات
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 -03/0 000/0 96/2 -55/0 ویژگی کالبدی

 -59/0 000/0 40/2 -38/12 دید و منظر

 -27/0 000/0 72/2 -82/4 روشنایی و تهویه

 40/0 000/0 40/3 01/9 بهداشت

 -41/0 000/0 58/2 -87/6 رسیدست

 -17/0 000/0 82/2 -14/3 روابط همسایگی

 -54/0 000/0 46/2 -27/8 اقتصادی

 

 است؟ گذار تاثیر مهر راه آهن مسکن مجتمع کیفیت از آنان رضایتمندی در افراد شخصی های ویژگی آیا (:2سوال 

 راه آهن تاثیر مهر مسکن مجتمع کیفیت از آنان رضایتمندی در افراد شخصی های ویژگی به نظر می رسد(: 2فرضيه 

 .باشد می گذار

جهت تایید یا رد فرضیه دوم تاثیر ویزگی های شخصی سن، جنسیت، شغل، درآمد ماهیانه، تحصیالت، نوع مالکیت و فاصله 

(، نتایج 10ه جدول)تا محل کار بر روی رضایتمندی به دست آمده از طریق آزمون واریانس مورد بررسی قرار گرفت. با توجه ب

نشانگر آن است که از بین نه ویژگی مورد بررسی تنها شغل افراد در رضایتمندی ساکنان از کیفیت مجتمع تاثیر گذار بوده است. 

، 31/2در رابطه با افراد بیکار با میانگین  98/2به نحوی که افرادی که در گروه شغلی بازنشسته قرار دارند با میانگین رضایتمندی 

مبنی بر تاثیرگذاری ویژگی های شخصی بر روی  H0ایتمندی بیشتری دارند. بنابراین مرتبط با فرضیه دوم پژوهش، رض

 ( مبنی بر عدم تاثیرگذاری ویژگی های شخصی بر رضایتمندی رد می شود.H1رضایتمندی افراد، تایید می گردد و خالف آن )

 يت مجتمع مسکوني(: ارزيابي گروهاي شغلي از رضايتمندي کيف10جدول )

 میانگین تعداد نوع متغیر

 شغل

 21/2 3 بیکار

 52/2 5 محصل

 73/2 43 کارمند

 85/2 136 آزاد

 98/2 9 بازنشسته

 

 دارد؟ ساکنان رضایتمندی بر را ممکن تاثیر بیشترین معیارها کدام (:3سوال 

 .دارد را ساکنان ضایتمندیر در تاثیر بیشترین کالبدی های ویژگی به نظر می رسد (:3فرضيه 

در راستای پاسخگویی به سوال و تایید یا عدم تایید فرضیه سوم دو نوع متغیر وابسته و مستقل تعریف گردید؛ رضایتمندی 

به عنوان متغیر وابسته و متغیر نه گانه پژوهش به عنوان متغیر مستقل یا پیش بینی کننده استفاده شده اند. در این راستا 

درصد واریانس رضایتمندی را متغیر های نه گانه پزوهش تبیین می کند، و با  5/62ندگانه بیان داشت که حدود رگرسیون چ

به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیر  65/0( نتایج نشان می دهد که متغیر امنیت با ارزش عددی 11توجه به جدول )

که یک واحد تغییر در انحراف متغیر ویزگی کالبدی باعث می شود تا انحراف  ها در پیش گویی متغیر وابسته دارد. به گونه ای

درصد تغییر کند. در حالی که یک واحد تغییر در انحراف متغیر دسترسی تنها باعث می شود تا انحراف  9/65متغیر رضایتمندی 

مبنی بر اینکه ویژگی کالبدی بیشترین تاثیر  H0درصد تغییر کند. بنابراین با فرضیه سوم، فرضیه  7/1متغیر وابسته به اندازه 

 ( تایید می گردد.H1ممکن را بر رضایتمندی دارد رد می شود و خالف آن )
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 (: متغيرهاي وارد شده به معادله رگرسيون براي تبيين رضايتمندي11جدول شماره )

 سطح معناداری Tآمار  رتبه اثرگذاری متغیر ها Betaارزش  Bضریب  متغیر

 Constant 887/0 - - 206/2- 029/0ثابت 

 000/0 20/11 1 659/0 986/0 امنیت

 057/0 916/1 2 104/0 194/0 بهداشت

 153/0 -434/1 3 -073/0 -131/0 ویژگی کالبدی

 286/0 070/1 4 066/0 109/0 تسهیالت و خدمات

 323/0 991/0 5 057/0 086/0 روابط همسایگی

 353/0 931/0 6 049/0 072/0 روشنایی و تهویه

 571/0 567/0 7 036/0 062/0 دید و منظر

 486/0 -689/0 8 -035/0 -044/0 اقتصادی

 717/0 363/0 9 017/0 033/0 دسترسی
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