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علمی-پژوهشی

مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک

چکیده
رضایت از محیط مسکونی ،عامل مهمی برای دستیابی به رضایت از زندگی است .یکی از مهمترین اقدامات دولت برای
تأمین مسکن مناسب برای طبقات با درآمد کم و متوسط ،سیاست ساخت و عرضه مسکن مهر است .چنین به نظر میرسد
كه این سیاست تأ كید ویژهای بر جنبههای كمی مسكن داشته و بیش از توجه به جنبههای اجتماعی ،بعد اقتصادی
مسكن را نشانه گرفته است .پروژه مسکن مهر ،بزرگترین طرح ملی مسکن میباشد که به علت ماهیت گسترده و نو بودن
آن در کشور نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه دارد .هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک در شهر آمل است .این مقاله از نظر روششناسی از نوع توصیفی_تحلیلی است.
برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز ،از روشهای کتابخانهای و اسنادی_پیمایشی استفاده شده است .حجم نمونه برآورد
شده به روش کوکران برابر  253نفر بوده است .برای شناخت و تحلیل وضعیت رضایتمندی سا کنان از مجتمعهای مسکن
مهر شهر آمل ،با توجه به غیرنرمال بودن دادهها از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شده است .برای تحلیل و شناخت وضع
میزان رضایتمندی از آزمون باینومیال ،برای مقایسه میزان رضایتمندی در دو مسکن مهر دولتی و خصوصی از آزمون
یومن ویتنی و برای رتبهبندی انواع رضایت از آزمون فریدمن استفاده شده است .یافتهها نشان میدهند که در مسکن مهر
دولتی ،در هیچ مؤلفهای رضایت وجود ندارد .در مسکن مهر خودمالک نیز نارضایتی از مؤلفههای تسهیالت مجتمع و دید
و منظر مشاهده میشود .در مورد بقیه مؤلفهها ،رضایت یا عدم رضایت از هیچ یک از مؤلفهها معنیدار نمیباشد .نتایج
آزمون یومن ویتنی نشان میدهد که در بین تمامی مؤلفهها ،بین مسکن مهر دولتی و خودمالک تفاوت معنیداری وجود
دارد.

.1مقدمه
مسکن و داشتن سرپناه جزء بدیهیترین حقوق و ابتداییترین
نیازهای انسان است که در هر جامعهای میبایست به بهترین
شکل ممکن امکان دسترسی تمام افراد به آن را فراهم آورد .پس
از انقالب صنعتی ،فرایند شهرنشینی در جهان به طور فزایندهای
رشد کرد و به دنبال آن مشکالت فراوانی از جمله کمبود مسکن را
به وجود آورد .در واقع مسکن به عنوان یکی از پدیدههای واقعی،
از نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان
بوده و در تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ،معقول و
اندیشیده برای آن است .از این رو در کشورهای مختلف دنیا و از
جمله کشورهای درحال توسعه ،سیاستهای متنوعی برای تأمین
مسکن به ویژه برای اقشار کمدرآمد ارائه شده است .در کشور ما نیز
با توجه به مشکالتی که در زمینه کمبود مسکن و به ویژه گرانی آن
وجود دارد ،نیاز به یک راهکار مناسب احساس میشود.
طرح مسکن مهر از جمله طر حهای دولت نهم است که در سال
 1386به پیشنهاد دولــت و با تصویب مجلس ش ــورای اسالمی
فعالیت خــود را آغــاز کــرد و بــا اه ــداف ایــجــاد تــعــادل میان عرضه
و تقاضای مسکن بــا حــذف قیمت زمــیــن ،تأمین مسکن اقشار
کمدرآمد و بیبضاعت ،کنترل و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت
زمین و مسکن ،رونقبخشی به تولید مسکن و افزایش حجم تولید
مسکن ،کاهش هزینههای مسکن (اجارهبها ،رهن و خرید)از سبد
هزینه خــانــوار ،تأمین نیازهای انباشتی و آتــی مسکن و برقراری
عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع آن کاهش فقر و
شماره بیستوهفت تأمین مسکن جوانان مطرح گردید .مطالعات و دستورالعملهای
تابستان  1397اجرایی آن در سال  1387تدوین و عملیات اجرایی آن نیز از سال
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه  1388آغــاز شد و در حال حاضر نیز بخش اندکی از این طرح به
علمی-پژوهشی
نتیجه نهایی و بهرهبرداری رسیده و بخش اعظم ایــن طــرح در
مراحل اجرایی و ساخت قرار دارد
).)Pourmohammadi & Asadi, 2014
دلیل اتخاذ سیاست مسکن مهر ،اعتقاد دولــت بر عمده بودن
قیمت مسکن بوده است .بر مبنای این اعتقاد ،پیشبینی شده
که با حذف قیمت زمین از قیمت مسکن میتوان زمینه کنترل
قیمت در این بخش را فراهم آورد ) .(Abbasi, 2011سازمان مسکن
و شهرسازی پس از تطبیق شرایط متقاضیان ،به تخصیص زمین
مورد نیاز برای تعاونی مسکن مربوطه اقدام خواهد کرد تا عملیات
آمادهسازی و احــداث مسکن از طریق تعاونی مسکن با انتخاب
مجری ذیصالح انجام شود .وا گذاری حق بهرهبرداری از زمین به
سا کنان کالنشهرها (تهران ،مشهد ،اصفهان ،شیراز ،تبریز و کرج)
در شهرهای جدید همجوار صورت میگیرد(Habibi, Behzadfar,
).Torabi, & Mahaki, 2010
براساس این قانون ،خودمالکین به کسانی اطالق میگردد که برای
استفاده از تسهیالت موضوع مسکن مهر در زمین خود اقدام به
دریافت مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح مانند نظام مهندسی و
شهرداری ،ساختوساز نموده و با معرفی افراد حائز شرایط مسکن
مهر به تعداد واحدهای موجود در پروانه ساخت برای دریافت وام
مسکن مهر به بانک عامل معرفی شده باشند .که در این راستا
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مالک (سازنده) موظف است پس از اتمام و دریافت پایان کار از
شهرداری نسبت به تهیه صورت مجالس تفکیکی و انتقال اسناد
واحدهای ساخته شده به نام افــراد معرفی شده به بانک اقدام
نماید و بانک عامل نسبت به تقسیط وام به نام فرد معرفی شده
عمل کند.
طرح مسکن مهر به عنوان محوریترین سیاست دولت جای خود
را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا نموده است .چنین به
نظر میرسد كه این سیاست تأ كید ویژهای بر جنبه كمی مسكن
داشته و بیش از توجه به جنبههای اجتماعی ،بعد اقتصادی
مسكن را نشانه گرفته اســت .مسکن یا فضای زندگی باید از دو
جهت دارای کارایی باشد ،یکی از جنبه مادی یعنی ایجاد محیطی
با دسترسی مناسب ،امکانات مناسب ،درجــه حــرارت مطلوب،
فشارمناسب ،رطــوبــت ،نــور مناسب و نظایر آن و دیگری از نظر
جوابگویی به نیازهای معنوی مردم ،یعنی ایجاد فضاهای مناسب
با طرز زندگی و نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی .در صورتی
که این دو شرط با هم به کاملترین نحوی تلفیق شوند ،میتوانند
سبب ایجاد حس مطلوبیت از مسکن گردیده و درجاتی از رضایت
افراد را فراهم آورند.
به طور کلی از آنجا که کیفیت محیط سکونتی به عنوان یکی از
مؤلفههای اصلی کیفیت زندگی و سالمت عمومی دارای اهمیت
میباشد ،بررسی و مطالعه آن ض ــرورت مییابد .نگاه کلی به
وضعیت موجود نشان میدهد که میزان رضایت در مسکن مهر
دولتی شهر آمل از نظر تسهیالت ،دسترسی و حملونقل ،مدیریت
و نگهداری ،امنیت ،روشنایی ،دید و منظر ،ویژگیهای کالبدی،
روابــط همسایگی و مسائل زیستمحیطی مناسب نیست .این
رضایتمندی در مسکن مهر خودمالک ایــن شهر نیز چندان
مطلوب نیست ،ولی در مقایسه با نوع اول بهتر است.
هدف این مقاله ارزیابی و مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان
از مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک در شهر آمل است
و میتواند به سیاستگذاری و برنامهریزی برای طراحی عمیق و
کارآمد مجتمعهای مسکن مهر ،متناسب با نیازهای سا کنان کمک
کند .همچنین امید است ارزیابی میزان رضایتمندی سا کنان
مسکن مهر آمل ،عاملی در راستای تأمین بهتر خواستههای مردم
در این طرح باشد و پیشنهاد راهبردهای مطلوب بــرای افزایش
رضایت سا کنان مجتمعهای مسکن مهر مؤثر باشد.
.2چارچوب نظری
.2.1مبانی نظری
در بسیاری از متون نظری مرتبط ،تعاریف متعدد و متنوعی از
مفهوم کیفیت محیطی وجود دارد .با این وجود هنوز هم فقدان
تعریفی جامع و دقیق از مفهوم کیفیت محیط احساس میشود.
بررسی تعاریف موجود ،نشان دهنده دو نگرش و رویکرد متفاوت
در تعریف این مفهوم است .تعدادی از نویسندگان قائل به ماهیت
مستقل این مفهوم بوده و با تأ کید بر مؤلفههای کیفیت محیط،
ماهیتی دوگانه (عینی_ذهنی) به تبیین و تشریح آن پرداختهاند؛
کیفیت محیط موضوعی پیچیده در بر گیرنده ادرا ک ــات ذهنی،

1 purposive approach
2 actual-aspiration gap approach

43

مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک

نگرش ها و ارزش های گروهها و افراد مختلف است .اما گروهی دیگر
از محققان تلقی متفاوتی از مفهوم کیفیت محیط داشته و تعریف
آن را در ربط و پیوند با مفهوم کلی کیفیت زندگی ممکن میدانند.
به طوری که همزمان با پدیدار شدن بحرانهای محیطی ،کیفیت
محیط سکونت به عنوان بخشی از مفهوم کلی کیفیت زندگی
شناخته شده است .این مفهوم به مثابه بازتابی از تمامی جوانب
احساس رفاه فردی ،شامل همه متغیرهایی که بر رضایتمندی
انسان مؤثرند ،فــرض شــده اســت& (Rafieian, Amin Salehi,
) .Taghvaei, 2010با این وجــود ،آنچه که مهم به نظر میرسد
این است که کیفیت محیط در واقــع وا کنشی علیه توسعه یک
ً
بعدی اقتصادی (رشد کمی) در سطح ملی و توسعه صرفا کالبدی
در مقیاس شهری ،تالشی است در جهت دستیابی به معیارهای
کیفی در عرصه برنامهریزی شهری ).(Mahdizadeh, 2006
به طور کلی ،بیشتر مطالعات در ارتباط با رضایتمندی سکونتی
بر پایه دو رویکرد متفاوت تجربی میباشد-1 :رویکرد هدفمند 1و
-2رویکرد شکاف میان واقعیت و آرمان.(Galster, 1987) 2
رویکرد هدفمند بر این اساس قرار دارد که افراد در زندگی اهداف و
انتظاراتی دارند و برخی از آنها به مسکن و محیط مسکونیشان به
عنوان تسهیلگری برای رسیدن به اهداف زندگیشان میپندارند و
هنگامی از محیط رضایت دارند که بتوانند این نقش را برای آنها ایفا
کنند ) .(Galster, 1987رویکرد شکاف میان واقعیت_آرمان نیز بر
این اساس قرار دارد که افراد به طور آ گاهانه یک کیفیت و یا کمیت
را به عنوان مبنای ایدهآل انتخاب کرده و محیط مسکونیشان را با
آن میسنجند .چنانچه شرایط کنونی این محیط باالتر و یا نزدیک
به این استاندارد باشد ،احساس رضایت کرده و در غیر این صورت
احساس نارضایتی میکنند). (Galster, 1987
پژوهشهای انجام شده در چارچوب این دو رویکرد را میتوان به
دو گروه عمده تقسیم نمود .گروه نخست پژوهشهایی هستند که
مطالعه رضایت همسایگی به عنوان معیار ارزیابی کیفیت محیطی
صورت گرفته است .چارچوب نظری این نوع تحقیقات به وسیله
گالستر و هسر ،گیفور ،مارانز و راجرز تدوین شده است(Amerigo
;& Aragones, 1997; Galster & Hesser, 1981; Gifford, 1987
) . Marans & Rodgers, 1975هــدف ایــن گــروه تخمین ارزش
معیارهای محیطی و شخصی اثرگذار در رضایت از محیط مسکونی
است ) . (Behzadfar & Ghazizadeh, 2011از آنجا که کیفیت
محیطهای مسکونی شهری به صورت مفهومی سلسله مراتبی و
چند بعدی عنوان شده و کیفیت محیط از طریق چندین ویژگی
اساسی توصیف میشود ) .(Poll, 1997بنابراین رضایتمندی نیز
به صورت مفهومی با ویژگی چندگانه مطرح میگردد& (Jalalifar
). Rasouli, 2016
منظور از پــژوهــش گ ــروه دوم ،پیشبینی رفــتــارهــای ج ــاری در
همسایگی همچون جابهجایی است .در این مورد رضایتمندی
سکونتی شاخصی بــرای پیشبینی رفتارهای جمعیتی است.
بنابراین به عنوان یک متغیر مستقل میباشد .مدل تئوری اسپیر

نمونه مناسب از این نوع تحقیقات است(Amerigo & Aragones,
) .1997از مطالعاتی که در این گروه انجام گرفته است میتوان به
مطالعات گیفورد در ارتباط با جابهجاییهای جمعیتی اشاره نمود.
گیفورد دالیل مختلفی را برای جابهجایی از سکونتگاه بیان کرده
است ،از قبیل تنش یا عدم رضایت از سکونتگاه فعلی ،تغییرات
مثبت و یا منفی در امور مالی و یا حرفه و طی کردن مراحل زندگی
مانند رفتن به دانشگاه ،اضافه شدن کودک به خانواده ،یا کوچک
شدن خانواده پس از این که بچهها خانه را ترک میکنند ،بر طبق
ً
برخی از تحقیقات تصمیمگیری در مورد جابهجایی سکونتی لزوما
با مشکالت اجتماعی و یا نارضایتی از خانه قبلی مرتبط نیست،
ا گرچه برخی از جابهجاییها نتایج پارهای موارد منفی و نارضایتی
است ). (Pourahmad, Farhoudi, Habibi, & Keshavarz, 2011
آمریگو چارچوبی مفهومی ارائ ــه کــرد کــه در آن بــه بــررســی روش
تعامالت فــرد با محیط مسکونی خــود م ـیپــردازد .ایــن رویکرد از
یک مدل رضایت مسکونی است .این امر مطالعه تعامل پویا بین
فرد و محیط مسکونیاش و تحلیل فرایندهای مختلف شناختی،
عاطفی و رفــتــاری کــه در ایــن تعامل اتــفــاق میافتند را نشان
میدهد .براساس این مدل ،ویژگیهای عینی محیط مسکونی
به وسیله فرد ارزیابی شده و به ویژگیهای ذهنی تبدیل شدند و
به درجه خاصی از رضایتمندی ترقی پیدا کردند .به این ترتیب،
ویژگیهای ذهنی به وسیله ویژگیهای شخصی تحتتأثیر قرار
گرفتهاند (تصویر شماره .)1این مرحله ،ویژگیهای ذهنی شخصی
و اجتماعی_جمعیتی و همچنین الگوی کیفیت مسکونی را در بر
میگیرد و عنصری اصلی است که در آن فرد با محیط مسکونی شماره بیستوهفت
تابستان 1397
واقعی و ایدهآل خود مقایسه میشود .نتیجه این ارزیابی از رضایت
مسکونی ،یک حالت عاطفی مثبت است که تجارب شخص را به ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
سوی محیط مسکونیاش هدایت میکند و باعث میشود که رفتار
فرد در راههــای خاصی برای حفظ و یا افزایش تجانس با محیط
زیست در نظر گرفته شود ).(Rezaei & Kamaeizadeh, 2012
از این رو رضایتمندی سکونتی متأثر از طیف گستردهای از شرایط
ادراك شده عینی و ذهنی است .این مفهوم دارای ماهیتی مرکب
و نمایانگر رضایت فرد از واحد مسکونی ،محله و ناحیه مسکونی
اوست .برای تعیین یک چارچوب راهنما به منظور رضایتمندی
سکونتی ،شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل
سکونت آنها اعم از خانه و محله که بر جوانب گونا گون رضایتمندی
تأثیرگذار است ،به کار میرود.
محققان و نــظــری ـ هپــردازان مختلفی در راب ـطــه بــا مؤلفههای
رضایتمندی سکونتی به ارائــه نظریههایی پرداختهاند که به
صورت اجمالی به برخی از آنها اشاره میشود:
مــولــدر و هــویــمـجــر 3ارت ــب ــاط مستقیمی را بـیــن رضــایـتمــنــدی
سکونتی و اولویتهای مسکن و انتخاب مسکن تبیین نمودهاند
).(Hajihosseini & Shahbanian, 2015
کانرلی و مارانز 4چهار بعد را برای مؤلفههای کیفیت واحد همسایگی
شامل شــرایــط فیزیکی زیستمحیطی ،ویــژگـیهــای موقعیتی،
3 Mulder & Hooimeijer
4 Connerly & Marans

تصویر شماره :1مدل رضایتمندی محیط مسکونی). (Amerigo & Aragones, 1997

تسهیالت و خــدمــات محلی و محیط اجتماعی فرهنگی مهم
دانستهاند).(Basolo & Strong, 2002
آمریگو و آرا گونز سه حوزه مطالعه را در این بحث مطرح میکنند:
چگونگی تعامل میان فرد و محیط سکونت ،مطالعه عامل پویا
میان فــرد و محیط سکونت ،پــرداخــتــن بــه تحلیل فرایندهای
متفاوت ادرا کی و رفتاری ). (Amerigo & Aragones, 1997
نظریه مک کری نیز به طور خالصه به موارد زیر توجه دارد:
سنجش رضایتمندی سکونتی در دو بعد عینی و ذهنی.شماره بیستوهفت
تابستان - 1397مطالعه رضــایـتمــنــدی در ســه ح ــوزه رضــایـتمــنــدی مسکن،
ف ــص ــل ــن ــام ــه رضایتمندی واحد همسایگی و رضایتمندی محله.
علمی-پژوهشی -بررسی ویژگیهای خانه (مانند انــدازه ،عمر ،ساختار و وضعیت
تملک واحد مسکونی).
رضــایـتمــنــدی مسکن بــه وسیله رضــایـتمــنــدی محله قابلپیشبینی است. (McCrea, Stimson, & Western, 2005) .
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.2.2پیشینه تجربی
پژوهشهای خارجی و داخلی فراوانی در ارتباط با بررسی رضایت
سا کنان از واحــد مسکونی و محیط همسایگیشان( اجتماعی،
اقتصادی و فیزیکی) در کشورهای مختلف انجام گرفته است؛ برای
مثال )(Rafieian,، (Amerigo & Aragones, 1997) ،(Liu, 1999
)(Hajinejad, Rafieian, & ،Masoudi Rad, & Rezaei, 2014
)(Rezaei ، (Pourmohammadi & Asadi, 2014) ،Zamani, 2010
) & Kamaeizadeh, 2012و مــوارد دیگر میتوان اشــاره کرد که در
قسمت بحث و نتیجهگیری مقاله حاضر ،به عناوین و نتایج به
دست آمده تعدادی از آنها اشــاره شده و نتایج آنها با نتایج این
مقاله مورد مقایسه قرار گرفته است.
 .2.3مؤلفههای رضایتمندی سکونتی
با استفاده از مبانی نظری مطرح شده و پیشینه تجربی و با الهام
از نظریه مک کری ،ابتدا رضایتمندی سکونتی به دو بعد عینی
و ذهــنــی تقسیم و سپس در ســه ح ــوزه رضــایـتمــنــدی مسکن،

رضــایـتمــنــدی واح ــد همسایگی و رضــایـتمــنــدی محله ،مــورد
مطالعه قــرار گرفتند .با توجه به اهمیت عامل اقتصادی برای
متقاضیان مسکن مهر ،مؤلفه اقتصادی نیز به آن اضافه شد.
سپس با استفاده از منابعی که در جدول زیر به آنها اشــاره شده
است ،مؤلفهها و شاخصها استخراج شدند و پس از بومیسازی
آنها با توجه به ویژگیهای منطقه ،مدل مفهومی استخراج شد
(جدول شماره.)1
.3رو 
ش
پژوهشی که مقاله حاضر از آن حاصل شده اســت ،از نظر هدف
کاربردی و از نظر ماهیت و روششناسی توصیفی_تحلیلی است كه
در انجام آن با توجه به ماهیت مطالب و نوع موضوع مورد مطالعه،
اطالعات به صــورت مطالعات میدانی و استفاده از پرسشنامه و
مطالعات كتابخانهای گردآوری گردیده است .جامعه آماری مورد
مطالعه ،سا کنان مسکن مهر دولتی و خودمالک شهر آمل بوده
اســت .بــرای تعیین حجم نمونه در ایــن تحقیق از روش کوکران
استفاده شده است که  253خانوار( 153خانوار از مسکن مهر دولتی
و  100خانوار از مسکن مهر خودمالک) مورد پرسش قرار گرفتند .
دادههــای استخراج شده از پرسشنامه در نرمافزار  spssوارد و به
دلیل نرمال نبودن دادههــا از روشهای ناپارامتریک برای تجزیه
و تحلیل داد هه��ا استفاده شده اس��ت .روشهــای استفاده شده
شامل آزمون باینومیال ،یومنویتنی و آزمون فریدمن میباشد.
.3.1معرفی محدوده مورد مطالعه
شهر آمــل در بخشی از قسمت جلگهای اســتــان مــازنــدران و در
طرفین رودخانه هراز واقع است .براساس آخرین سرشماری دارای
جمعیتی بالغ بر  219هزار و  915نفر و مساحتی معادل دو هزار و 830
هکتار میباشد .این شهر با بلندای  76متر از گستره دریا ،در 52
درجه و  21دقیقه طول شرقی و  26درجه و  25دقیقه عرض شمالی
و در فاصله  70کیلومتری غرب ساری ،مرکز استان 18 ،کیلومتری
جنوب دریای مازندران و شش کیلومتری شمال دامنه کوه البرز و
 18کیلومتری شمال شرقی تهران قرار دارد (نقشه شماره .)1

جدول شماره :1شاخصهای به کاررفته در این مقاله
ابعاد

مؤلفههای عینی
محیط مسکونی

مؤلفههای ذهنی
محیط مسکونی

شاخصها
مؤلفهها
امکانات بهداشتی و درمانی ،امکانات ورزشی و تفریحی،
)--(Mulder & Hooimeijer, 1999
خدمات پستی ،آتشنشانی ،نحوه مدیریت ساختمان،
تسهیالت مجتمع
)--(Rafieian, Asgari, & Asgarizadeh, 2009
امکانات زیرساختی موجود
هزینه خرید واحدهای مسکونی ،تسهیالت وام مسکن )--(Rezaei & Kamaeizadeh, 2012
اقتصادی
)--(McCrea et al., 2005
وضــعـیــت روشــنــایــی فــضــاهــای عــمــومــی ،وضــعـیــت تهویه
روشنایی وتهویه
)--(Benzeval, Judge, & Whitehead, 1995
طبیعی واحد مسکونی ،نور طبیعی واحد مسکونی
)--(Mulder & Hooimeijer, 1999
نحوه تفکیک و جداسازی عرصههای عمومی و خصوصی
)--(Salleh & Yusof, 2006
در واحــد مسکونی،چشماندازهای قابل رؤیــت ،وضعیت
دید و منظر
)--(Rafieian et al., 2009
رنگ فضاها
)--(Mulder & Hooimeijer, 1999
اب ـ ـ ــع ـ ـ ــاد واحـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـس ـ ــک ـ ــون ـ ــی،ت ـ ــع ـ ــدادات ـ ــاقه ـ ــای
)--(McCrea et al., 2005
دردستــرــس،ت��عــدادواح�دـه�اـی م��وج��وددر مجتمع ،ارتفاع
ویژگیهای کالبدی
)--(Rafieian et al., 2009
سقف واحدهای مسکونی
فـ ــضـ ــای سـ ـب ــز ،سـ ــکـ ــوت و آرامـ ـ ـ ــش صـ ــوتـ ــی مــج ـتــمــع
)--(McCrea et al., 2005
مسکونی،وضعیت جریان هوا و باد مناسب به داخل واحد
زیستمحیطی
)--(Sirgy & Cornwell, 2001
مسکونی
نحوه دسترسی مجتمع و متصل شدن به راههای اصلی،
مسیرهای دسترسی به واحــد مسکونی شامل آسانسور،
)--(Mulder & Hooimeijer, 1999
دسترسی و حملونقل راه پله ،راهروها ،دسترسی به حملونقل عمومی شهری،
دسترسی مجتمع به خدمات ،تسهیالت و کاربریهای
مهم شهری
وضــعـیــت پــا کـیــزگــی امــا کــن عــمــومــی در داخ ــل مجتمع--(Fleury-Bahi, Felonneau, & Marchand, 2008) ،
)--(Amerigo & Aragones, 1997
وضعیت دفع زباله و پسماند ،وضعیت ترا کم جمعیت در
مدیریت ونگهداری
)--(Potter & Cantarero, 2006
داخل مجتمع
)--(McCrea et al., 2005
امــکــانــات بــرای جلوگیری از ورود اف ــراد غریبه ،خدمات
)--(Potter & Cantarero, 2006
امنیتی و انتظامی در مجتمع ،اقــدامــات امنیتی بــرای
امنیت
)--(Choudhury, 2005
کنترل خالفکاران
)--(Rafieian et al., 2009
)--(Gordon Show, 1994
)--(McCrea et al., 2005
همکاری همسایهها نسبت به مسائل همگانی ،جابهجایی
)--(Potter & Cantarero, 2006
همسایهها در واحدهای اجارهای ،تأثیرات مثبت در روابط
روابط همسایگی
)--(Sirgy & Cornwell, 2001
با همسایگان
)--(Rafieian et al., 2009

.4بحث و یافتهها
.4.1نتایج آزمون باینومیال برای مؤلفههای میزان رضایت در
مسکن مهردولتی شهر آمل ()1394
آزمــون دوجملهای باینومیال یک آزمــون ناپارامتری است که در
آن بر مبنای یک مشخصه به بررسی موفقیت و شکست پرداخته

میشود .منظور از موفقیت و شکست ،وجود یا عدم وجود یک
متغیر در جامعه مورد بررسی میباشد .این آزمون همردیف آزمون
پارامتری  tمیباشد ). (Habibpour & Safari, 2011
پس از ترکیب گویههای مربوط به مؤلفههای تحقیق 10 ،مؤلفه
عینی و ذهنی ارزیابی میزان رضایت در مسکن مهر دولتی شهر
آم ــل از طــریــق آزمـ ــون باینومیال م ــورد سنجش ق ــرار گرفتهاند
(جـ ــدول شــمــاره  .)2بــا تــوجــه بــه سطح مــعــن ـیداری کوچکتر از
 0.05نتایج آزمــون باینومیال ،میتوان نتیجه گرفت که میزان
رضایت در مسکن مهر دولتی در زمینه همه مؤلفههای عینی
و ذهنی بسیار پایین میباشد؛ طــوری که در مؤلفههای عینی
مانند تسهیالت مــجـتــمــع(97درصــد) ،اقــتــصــادی ( 73درص ــد)،
روشنایی و تهویه ( 89درصــد) ،دیــدو منظر ( 90درصــد) ،کالبدی
( 71درصد) ،زیستمحیطی ( 92درصد) و مؤلفههای ذهنی مانند
دسترسی و حملونقل(91درصد) ،مدیریت ونگهداری(90درصد)،
امنیت(88درصد) ،روابط همسایگی ( 90درصد) از سا کنان ناراضی
میباشند .این نتایج بیانگر پایین بودن میزان رضایت در مسکن
مهر دولتی میباشد.
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.3.2معرفی مسکن مهر دولتی و خودمالک مــورد مطالعه در
شهر آمل
مسکن مهر دولتی شهر آمل با  546خانوار جمعیت ،در کمربندی
هزارسنگر به محمودآباد شهر آمل واقــع اســت .این مجموعه به
وسیله چهار تعاونی مختلف ایجاد شده است .عالوه بر مورد بیان
شده ،به سه مجموعه مسکن مهر خودمالک نیز میتوان اشاره
نمود که شامل مجتمع  64واحــدی پانیذ ،مجتمع  64واحدی
پهلوانزاده که هر دو در خیابان طالب آملی واقع شدهاند و مجتمع
 182واح ــدی روی ــال رز کــه در بــلــوار مـیــرزا هاشم آملی قــرار دارد.
وضعیت اجتماعی_اقتصادی ،محوطهسازی و دسترسی در این
نوع از مسکن مهر یعنی خودمالک ،نسبت به مسکن مهر دولتی
شهر آمل مطلوبتر میباشد (نقشه شماره .)2

مأخذ
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نقشه شماره  :2موقعیت جغرافیایی مسکن مهر دولتی و خصوصی مورد مطالعه در شهر آمل

معنیداری محاسبه شده بزرگتر از  ،0.05رضایت یا عدم رضایت از
هیچ یک از مؤلفهها معنیدار نمیباشد.
ریــشــه سطح رضــایــت پایین از مؤلفه تسهیالت را م ـیتــوان در
کمبودهای داخــل یا اطــراف مجتمع مانند امکانات بهداشتی و
ً
درمانی ،امکانات ورزشی و تفریحی و امکانات زیرساختی (خصوصا
مدیریتی) جستوجو کرد؛ این که پیمانکاران خود را ملزم به تأمین
کامل تسهیالت مجتمع نمیدانند و واحد مسکونی و همچنین
ً
بعضا مشاعات به صورت نیمه کاره به صاحبان آنها تحویل داده
میشود و نظارت و کنترل جدی وجود ندارد .پایین بودن سطح
ً
رضایت از مؤلفه دید و منظر عمدتا به مکانیابیهای نامناسب
که یکی از بزرگترین معضالت توسعه مسکن مهر در سطح کشور
است ،مربوط میشود .عالوه بر آن تجاوز برخی از همسایهها به
عرصههای عمومی و استفاده از این فضاها برای امور شخصی و یا
حتی استفاده از اما کن شخصی مانند بالکن برای اموری که موجب
ایجاد آلودگیهای بصری برای همسایگان میشود و مواردی از این
قبیل ،زمینهساز سطح پایین رضایت در این مؤلفه است.

ریشههای پایین بودن سطح رضایت از مسکن مهر دولتی را میتوان
ً
عمدتا در تفاوت بین قیمتهای وعده داده شده و قیمتهای
تمام شده واحد مسکونی ،موانع در ارائــه تسهیالت وام مسکن،
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و ورزشی و تفریحی در مجتمعها
و اطــراف آن ،ضعف مدیریتی مجموعهها ،تجاوز به عرصههای
عمومی و ایجاد آلودگیهای صوتی و بصری از طرف بعضی سا کنان،
کوچک بودن واحد مسکونی در مقایسه با بعد خانوار ،کمبود پارک
و فضای سبز ،مشکالت مدیریت و نگهداری تأسیسات عمومی و
حفظ پا کیزگی محیط زیست و دفع زباله ،مشکل امنیت و کنترل
ورود و خروج و کمبود وسایل حملونقل عمومی جستوجو کرد.
.4.2نتایج آزمون باینومیال برای مؤلفههای میزان رضایت در
مسکن مهرخودمالک شهر آمل ()1394
سطح رضایت پایین سا کنان مسکن مهر خودمالک در دو مؤلفه
تسهیالت مجتمع و دید و منظر به ترتیب با 72درصد و 65درصد
ناراضی و سطح معنیداری کمتر از  0.05مــورد تأیید قــرار گرفته
است (جدول شماره  .)3در مورد بقیه مؤلفهها ،با توجه به سطح

جدول شماره :2نتایج آزمون باینومیال برای مؤلفههای میزان رضایت در مسکن مهر دولتی شهر آمل()1394
N

Observed Prop

گروه اول
(ناراضی)
>3

متغیر

سطح
معنیداری

گروه دوم
(راضی)
(درصد)
3
27
11
10
29
8
9
10
12
10

97
73
89
90
71
92
91
90
88
90

تأیید

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

رد

47

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

شماره بیستوهفت
تابستان 1397

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک

تسهیالت مجتمع
اقتصادی
روشنایی وتهویه
عینی
دید و منظر
کالبدی
زیستمحیطی
دسترسی و حملونقل
مدیریت و نگهداری
ذهنی
امنیت
روابط همسایگی

149
112
136
138
109
141
139
137
134
138

گروه دوم
(راضی)
>3
4
41
17
15
44
12
14
16
19
15

گروه اول
(ناراضی)
(درصد)

نتیجه

جدول شماره  :3نتایج آزمون باینومیال برای مؤلفههای میزان رضایت در مسکن مهر خودمالک شهر آمل()1394
N
متغیر

عینی

ذهنی

Observed Prop

گروه اول

گروه دوم

گروه اول

گروه دوم

(ناراضی)

(راضی)

(ناراضی)

(راضی)

>3

>3

(درصد)

(درصد)

نتیجه
سطح
معنیداری

تسهیالت مجتمع

72

28

72

28

0.00

اقتصادی

44

56

44

56

.271

روشنایی و تهویه

54

46

54

46

. 484

دید و منظر

65

35

65

35

0.004

تأیید

رد

*
*
*
*

کالبدی

50

50

50

50

1.000

*

زیستمحیطی

54

46

54

46

0484

*

دسترسی و حملونقل

56

44

56

44

. 271

*

مدیریت و نگهداری

49

51

49

51

.920

*

امنیت

51

49

51

49

.920

*

روابط همسایگی

51

49

51

49

0920

*

.4.3مقایسه میزان رضایت در مسکن مهر دولتی و خودمالک
بــا توجه بــه غیرنرمال ب ــودن متغیرها ،ب ــرای مقایسه رضــایــت از
ویژگیهای مورد بررسی در مسکن مهر دولتی و خودمالک از آزمون
یومن ویتنی استفاده شده است.
میانگین رضایت سا کنان در مسکن مهر دولتی برابر  2.35و میانگین
رضایت سا کنان در مسکن مهر خودمالک  3.05میباشد که نشان
دهنده میزان رضایت بیشتر سا کنان در مسکن مهر خودمالک در
مقایسه با مسکن مهر دولتی است .کوچکتر بودن مقدار  sigاز 0.05
بیانگر تفاوت معنیدار بین میزان رضایت در مسکن مهر دولتی و
خودمالک است (جدول شماره .)4
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.4.4رتبهبندی مؤلفههای میزان رضایت در مسکن مهردولتی
شهر آمل ()1394
نتایج آزمون باینومیال نشان داد که سطح رضایت سا کنان مسکن
مهر دولتی ،در زمینه همه مؤلفههای تحقیق پایین اســت .ولی
میزان آن با توجه به مؤلفههای مختلف متفاوت اســت .برای
رتبهبندی مؤلفههای تحقیق از آزمــون فریدمن استفاده شده
است .نتایج نشان میدهد که میزان رضایت سا کنان از مؤلفههای
مختلف مسکن مهر تا سطح اطمینان 99درصد تفاوت معنیداری
را نشان میدهد (جدول شماره .)5در این میان میزان رضایت از
وضعیت کالبدی با میانگین  6.82و رتبه  ،9دارای باالترین رتبه
(به مفهوم کمترین سطح نارضایتی) و میزان رضایت سا کنان از
تسهیالت مجتمع با میانگین  4.52و رتبه  ،1دارای پایینترین رتبه

شماره بیستوهفت

(به مفهوم باالترین سطح نارضایتی) میباشد .همچنین سطح
معنیداری در آلفا  0/05صدم برابر با  0/000است که نشان دهنده
تفاوت معنیدار بین نگرش پاسخگویان میباشد .این رتبهبندی
میتواند به عنوان نوعی اولویتبندی در مؤلفهها و به تبع آن
شاخصهای زمینهساز کاهش سطح رضایت در سا کنان مسکن
مهر دولتی باشد .امید است که مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد.
.4.5رت ـب ـ هب ـنــدی مــؤلـفـ ههــای م ـیــزان رضــایــت در مسکن مهر
خودمالک شهر آمل ()1394
طبق نتایج حاصل از آزمــون فریدمن ،میزان رضایت سا کنان از
مؤلفههای مختلف مسکن مهر خودمالک تــا سطح اطمینان
99درصــد تفاوت معنیداری را نشان میدهد (جــدول شماره.)6
نارضایتی از تسهیالت مجتمع با میانگین ( )3/96در اولویت اول
 ،دید و منظر با میانگین ( )4/90در اولویت دوم ،روشنایی و تهویه
با میانگین ( )5/42در اولویت سوم ،امنیت با میانگین ()5/49
در اولویت چهارم ،دسترسی و حملونقل با میانگین ()5/54
در اولــویــت پنجم ،زیستمحیطی با میانگین ( )5/72و روابــط
همسایگی با میانگین ( )5/76و کالبدی با میانگین ( )5/82به
ترتیب در اولویت ششم ،هفتم و هشتم و در نهایت مؤلفه مدیریت
و نگهداری با میانگین ( )5/96و اقتصادی با میانگین ()6/42در
اولویت نهم و دهم اهمیت قرار دارند .همچنین سطح معنیداری
در ناحیه آلفا  0/05برابر با  0/000میباشد.

جدول شماره :4نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میزان رضایت

تابستان 1397

)Sig. (2-tailed

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

.000

Std. Deviation
.33608
.44842

N
153
100

Mean
2.3585
3.0504

منطقه
مسکن مهر دولتی
مسکن مهرخودمالک

مقایسه میزان رضایتمندی سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر دولتی و خودمالک

جدول شماره  :5نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای ارزیابی میزان رضایت مسکن مهر دولتی شهر آمل ()1394

عینی

ذهنی

مؤلفه
تسهیالت مجتمع
اقتصادی
روشنایی و تهویه
دید و منظر
کالبدی
زیستمحیطی
دسترسی و حملونقل
مدیریت و نگهداری
امنیت
روابط همسایگی

میانگین
4/59
6/25
4/77
4/69
6/82
5/01
5/67
6/24
4/72
6/25

رتبه
1
8
4
2
9
5
6
7
3
8

Chi- Squre

109.072

درجه آزادی سطح معنیداری

0.000

3

جدول شماره :6نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی مؤلفههای ارزیابی میزان رضایت مسکن مهر خودمالک شهر آمل ()1394

عینی

ذهنی

مؤلفه
تسهیالت مجتمع
اقتصادی
روشنایی و تهویه
دید و منظر
کالبدی
زیستمحیطی
دسترسی و حملونقل
مدیریت و نگهداری
امنیت
روابط همسایگی

میانگین
3/96
6/42
5/42
4/90
5/82
5/72
5/54
5/96
5/49
5/76

رتبه
1
10
3
2
8
6
5
9
4
7

Chi- Squre

45.256

درجه آزادی سطح معنیداری

9

0.000

.4.6مقایسه نتایج این مقاله با یافتههای پژوهشهای دیگر
ریــشـههــای پایین ب ــودن سطح رضــایــت از مسکن مهر دولــتــی و
خــودمــالــک ،در قسمت تحلیل نتایج آزم ــون باینومیال بــرای
مؤلفههای مــیــزان رضــایــت در مسکن مهر دولــتــی و خودمالک

(جداول شماره 2و )3مورد توجه قرار گرفته است .نتایج به دست
آمــده از ایــن مقاله در قالب یک جــدول با پژوهشهای دیگران
مقایسه شده است(جدول شماره .)7

جدول شماره :7مقایسه نتایج به دست آمده در این مقاله با یافتههای پژوهشهای دیگران
محققان

عنوان

مقایسه بــا دس ــت ــاورده ــای مقاله
حاضر

نتایج

یک رویـکــرد نظری و روش
رضایتمندی را تعامل میان فرد و محیط و در واقع
آمریگو و آرا گونز و  ...ش ــن ــاخ ــت ــی در مــطــال ـعــه
ترکیبی از شاخصهای ذهنی و عینی میداند.
ازرضایت مسکونی
رضایتمندی از کیفیت محیط مسکونی در حد پایینی
در ارزی ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــی مـ ـ ـی ـ ــزان
ً
قرار دارد ،ضمنا در بین كلیة زیرشاخصها ،تنها كیفیت
رفیعیان و همکاران رض ــایـ ـتم ــن ــدی ســا کــنــان
دو شاخص خدمات دسترسی و حملونقل و همچنین
مسکن مهر زاهدان
تسهیالت بیرونی باالتر از میانگین قرار گرفته است.
بــررســی متغیرهای فــردی
میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط زیر
م ــؤث ــر بـ ــر رض ــایـ ـتم ــن ــدی
حــد متوسط میباشد واز طرفی تــفــاوت انــدکــی بین
حاجی نژاد و دیگران شهروندان از کیفیت محیط
سا کنان بافت قدیم و جدید از نظر رضایتمندی
زندگی مقایسه بافت قدیم و
وجود دارد.
جدید شهر شیراز
مبین ضعف سازه ،طراحی نامناسب ،ضعف دسترسی
پ ـ ــورمـ ـ ـح ـ ــم ـ ــدی و ارزیــابــی پــروژههــای مسکن به کاربریها و برخورداریها مانند مرا کز خرید ،مرا کز
آموزشی ،مرا کزبهداشتی ،مرا کز تفریحی و ایستگاههای
مهر شهر زنجان
اسدی
حملونقل عمومی است.
که میزان رضایتمندی سا کنان از مجتمع مسکن
مهر فاطمیه در حد متوسط میباشد و آنها از شرایط
ارزیابی میزان رضایتمندی
اقــتــصــادی( هــزیـنــه خــریــد و تسهیالت وام مسکن)
ســا کــنــان از مجتمعهای
مجتمع اظهار نارضایتی کردند و از معیارهای امنیت،
رضایی وکمائی زاده
مسکن مهر فاطمیه شهر
روشنایی و تهویه و ویژگیهای کالبدی مجتمع اظهار
یزد
رضــایــت ک ــرده و از ســایــر معیارهای پــژوهــش در حد
متوسط رضایت داشتهاند.

(Amerigo & Aragones,
)1997

همسویی دارد .فقط در مؤلفههای
اقتصادی و مدیریت و نگهداری در
()Rafieian et al., 2014
مجتمعهای خــودمــالــک رضایت
نسبی وجود دارد.
م ـیــزان رضــایـتمــنــدی شهروندان
از کیفیت محیط زیــر حد متوسط
مــیب ــاش ــد .فــقــط ت ــف ــاوت انــدکــی
()Hajinejad et al., 2010
بین ســا کــنــان مسکن مهر دولتی
و خودمالک از نظر رضایتمندی
وجود دارد.
در مورد مؤلفههایی مانند دسترسی
ب ــه ک ــارب ــریه ــا و ب ــرخ ــورداریه ــا
(& Pourmohammadi
مانند مرا کز خرید ،مرا کز تفریحی و
)Asadi, 2014
ایستگاههای حملونقل عمومی
همسویی دارد.
رضایتمندی نسبی فقط در مورد
مؤلفههای اقــتــصــادی و مدیریت (Rezaei & Kamaeizadeh,
)2012
و نـ ــگـ ــهـ ــداری در مــجــتــم ـعهــای
خودمالک وجود دارد.

سا کنان ،این سیاست را با بحرانهای جدی و عدم دستیابی به
اهداف ،مواجه خواهد ساخت.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی عوامل عینی و ذهنی
که در میزان رضایت سا کنان مسکن مهر دولتی و خودمالک مؤثر
میباشند و نیز ارزیابی مؤلفههای مور نظر ،نتایج به دست آمده
با مطالعات انجام شــده مــورد مقایسه قــرار گیرد .نتایج حاصله
نشان میدهد که میزان رضایتمندی در همه مؤلفههای مسکن
مهر دولتی در سطح پایینی ارزیابی شده و براساس رتبهبندی،
کمترین رضایتمندیها مربوط به مؤلفههای تسهیالت مجتمع
و دید و منظر بوده است .در مسکن مهر خودمالک نیز نارضایتی
از مؤلفههای تسهیالت مجتمع و دید و منظر مشاهده میشود.
در مــورد بقیه مؤلفهها ،با توجه به سطح معنیداری محاسبه
شده بزرگتر از  ،0.05رضایت یا عدم رضایت از هیچ یک از مؤلفهها
معنیدار نمیباشد .اما به طور نسبی میزان رضایت از مسکن مهر
خودمالک در مقایسه با مسکن مهر دولتی بیشتر است.
با توجه به یافتهها که بیانگر عــدم تحقق انتظارات سا کنان از
مجتمعهای مسکن مهر میباشد ،میتوان گفت که در برنامهریزی
ساخت و اجــرای مسکن مهر ،بیش از هرچیز جنبههای کمی و
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.5نتیجهگیری
هدف برنامهریزان مسکن ،ارتقای کمیت و کیفیت محیط مسکونی
و به تبع آن ارتقای کیفیت زندگی است .دستیابی به این هدف به
عوامل مختلفی بستگی دارد .کیفیت محیط در واقع وا کنشی علیه
توسعه یک بعدی اقتصادی (رشد کمی) در سطح ملی و توسعه
ً
صرفا کالبدی در مقیاس شهری است و تالشی در جهت دستیابی
به معیارهای کیفی در عرصه برنامهریزی شهری به حساب میآید.
افراد در زندگی اهداف و انتظاراتی دارند و برخی از آنها به مسکن و
محیط مسکونیشان به عنوان تسهیلگری برای رسیدن به اهداف
زندگیشان میپندارند.
طرح مسکن مهر به منزله سیاستی در جهت تأمین مسکن ارزان
قیمت برای گروههای کمدرآمد شهری با ابعادی گسترده شناخته
میشود .از این رو در این سیاست ،نگاه یک بعدی اقتصادی بر
سایر جنبههای مسکن تفوق و برتری دارد .با توجه به آن که
مسکن چیزی باالتر از سقفی باالی سر محسوب میشود ،توجه
به سایر ویژگیهای مسکن در رفع نیازهای سا کنان و دستیابی
به رضایتمندی سا کنان ،امری ضروری به نظر میرسد .درواقع
ً
بیاعتنایی به کیفیت محیط سکونتی و متعاقبا نیازهای سکونتی
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 از این رو بیتوجهی به مقوله،پروژهای مسکن مدنظر بوده است
کیفیت مسکن و نیاز و رضایت سا کنان از مقبولیت مسکن مهر
 بنابراین.کاسته و تا کنون نتایج نامطلوبی در بر داشته اســت
ضرورت بازنگری در اهداف و دریافت بازخوردهای سا کنان از سوی
.متولیان و برنامهریزان امری اجتناب ناپذیر به شمار میآید
 توجه به ارتقای کیفیت به،برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد
، ارائه خدمات آموزشی،ویژه در زمینههای کیفیت کالبدی_فضایی
 ایجاد تجهیزات ورزشی،بهداشتی و تجاری و نیز خدمات تفریحی
لونقل عمومی و محوطهسازی بر
  تقویت حم،و فضای بازی و سبز
.میزان رضایتمندی سا کنان مؤثر خواهد بود
ب ــرای ارتــقــای مــیــزان رضــایــت در ط ــرح مسکن مــهــر شــهــر آمــل
:پیشنهادهای زیر ارائه میگردند
 اخــتــصــاص قسمتی از فــضــای مسکن مهر ب ــه فــضــای سبز و ایجاد فضاهای فرهنگی،زمینهای ورزشی و زمین بازی کودکان
مانند کتابخانه و ایجاد محیطی سالم برای سالمندان و بانوان برای
.گذران اوقات فراغت
ّ
ّ  افزایش ضریب سطحامنیت اجتماعی از طریق تقویت نظارت
.اجتماعی مانند ایجاد نگهبانی در ورودی مجتمعها
 ارتقای اجتماعی مجتمعها به منظور افزایش احساس تعلق و.وابستگی به مكان
 تقویت وضعیت دسترسی مجتمع به خدمات حملونقل عمومی.شهر
ّ
 ایجاد تنوع و زیباسازی فضا و توجه به، افزایش کیفیت طراحیشماره بیستوهفت زیبایی گذرها و معابر و فضاهای عمومی و نمای ساختمانها و
، نظایر آن تا از یکنواختی که در مسکن مهرهای فعلی وجود دارد1397 تابستان
ف ــص ــل ــن ــام ـ
.ـه کاسته شود
پژوهشی-علمی
 کاشت درخت و گلکاری در مجتمع به ویژه در ورودی مجتمع تا.جلوهای زیبا به مجتمع ببخشد
 زیباسازی نمای راه پلهها و راهروها از طریق پوشش لولههای آب.و گاز و ترمیم دیوارها و تأمین روشنایی
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