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چکیده
مسکن به  عنوان یکی از مهم ترین نیازهای انسان، در پایین ترین سطح خود در قالب صرفًا یک سرپناه و در سطوح باالتر 
کوچک با  گسترش شهرنشینی در جهان، شهرهای بزرگ و  برای تعالی انسان مطرح می گردد. در قرن اخیر با ادامه روند 
گرفتن  مشکلی نه چندان تازه اما بسیار مهم روبه رو شده اند. طبقات اجتماعی در شهرهای امروزی به  شدت در حال فاصله 
از یکدیگرند. داشتن مسکن مناسب، حق هر شهروند است. در قانون اساسی ایران، بر تأمین مسکن برای تمامی اقشار 
کم  درآمد جامعه با مشکالت متعددی برای تأمین مسکن روبــه رو هستند.  کید شده است. در این  بین اقشار  جامعه تأ
این موضوع سبب سیاست گذاری های مختلف در بخش تأمین مسکن مانند مسکن اجتماعی، مسکن قابل استطاعت 
و مواردی چون آن شده است. در سال های اخیر، یکی از بزرگ ترین تصمیمات دولتی اخذ شده در بخش مسکن ایران، 
کم  درآمد جامعه تدوین  شده است. هدف مهم این مقاله ارزیابی  که در راستای تأمین مسکن اقشار  مسکن مهر است 
کمی سکونت است. در این مقاله ابتدا  کیفی و  کن در مجتمع های مسکن  مهر از متغیرهای  کم  درآمد سا میزان رضایت قشر 
شاخص های کیفیت سکونت در مطالعات پیشین بررسی شده، سپس متغیرهای الزم )71 متغیر( برای ارزیابی میزان رضایت 
کنان از طریق پرسشنامه، تبیین و مورد ارزیابی قرارگرفته اند. در نهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی، 22 عامل در  سا
قالب چهار سطح واحد مسکونی، ساختمان مسکونی، سایت مسکن مهر و محدوده بالفصل سایت مسکن مهر به عنوان 
کنان مسکن مهر شناسایی  شده اند. در این مقاله، پروژه مسکن مهر شهر دهاقان با 609 واحد  عوامل مؤثر بر رضایتمندی سا
کرویت  کارگیری آزمون  که با به  گرفته است. حجم نمونه مورد مطالعه برابر با 150 خانوار بوده  مسکونی مورد مطالعه قرار 
کیسر _مه یر _ اولکین)KMO=0.611(، مناسب بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مورد  بارتلت )sig<0.05( و معیار 
که نبود دسترسی مطلوب به خدمات رفاهی پایه )آموزشی، مذهبی،  گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد  تأیید قرار 
کاربری، فقدان مراقبت و  کز عمده فعالیتی، عدم مطلوبیت وضعیت پیاده مداری)وضعیت معابر( و اختالط  امنیتی( و مرا
گذران  نگهداری از فضای داخلی مجتمع، وجود آلودگی های زیست محیطی در مجاورت سایت و درون آن، فقدان فضای 
کنان مجتمع مسکن مهر دهاقان است. برای محاسبه  اوقات فراغت و پرورش استعدادها از مهم ترین عوامل در نارضایتی سا
کنان از وضعیت سکونت، مجموع امتیازات عاملی هر عامل نرمال شده و عوامل به صورت نسبی بر  میزان رضایتمندی سا
که 76درصد از  حسب امتیازات نرمال شده سطح بندی شده اند. همچنین خروجی های تحلیل خوشه ای بیانگر آن است 

کنان از وضعیت سکونت خود ناراضی می باشند.  سا

کتشافی، پروژه مسکن مهر شهر  کیفیت سکونت، تحلیل عاملی ا گان کلیدی: مسکن اجتماعی، مسکن مهر، رضایت از  واژ
دهاقان.
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که قسمت هایی از مبانی و اصول طرح  است، باید اذعان داشت 
گیرد. باید مورد بازبینی قرار 

2. مبانی نظری
است  آرامـــش  و  سکونت  محل  معنی  به  فارسی  لغت  در  مسکن 
که در مقابل فضاهای متنوع و  )Moein,1984:4114(. جایی است 
روزانه  از تالش  که مردم پس  قرار دارد. محلی است  پر سر و صدا 
کار و فعالیت برای استراحت و زیست سالم  دور از هیاهوی ناشی از 
نزول  و  فــرود  محل  یعنی  نیز  منزل  معنی  مــی آورنــد.  پناه  آنجا  به 
)Moein,1984:4390(. مسکن  به معنای محل آرامش و سکونت 
به  آرامــش مي آید و در اصطالح  به معني  مــاده سکن  از  که  اســت 
لغت نامه  در  مي کند.  زنــدگــي  آن  در  انــســان  کــه  مي گویند  مکاني 
دهخدا مسکن چنین معني شده: جاي باشیدن و خانه، منزل و 
بیت، جاي سکونت و مقام، جاي آرام )Dehkhoda,1955(. مفهوم 
بر  در  نیز  را  مسکونی  محیط  کل  فیزیکی،  مکان  بر  عــالوه  مسکن 
کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای  که شامل  می گیرد 
افراد  آمــوزش  و  بهداشت  اشتغال،  طرح های  و  خانواده  بهزیستن 
اســت. در واقــع تعریف و مفهوم عــام مسکن یک واحــد مسکونی 
نیست، بلکه کل محیط مسکونی را شامل می گردد. به عبارت دیگر 
کلیه خدمات  مسکن چیزی فرای یک سرپناه صرفًا فیزیکیست و 
و تسهیالت عمومی الزم برای بهزیستن انسان را شامل می شود و 
کننده آن  باید حق تصرف نسبتًا طوالنی و مطمئن برای استفاده 
بشر  اسکان  اجــالس  دومین  در   .)Knapp,1982:35( باشد  فراهم 
که در استانبول برگزار شد، مسکن مناسب چنین  در سال )1996( 

:)Dallalpour Mohammadi,2000:3( تعریف شده است
»سرپناه مناسب تنها به معناي وجود یك سقف باالي سر هر 
شخص نیست، سرپناه مناسب یعني آسایش مناسب، فضاي 
مناسب، دسترسي فیزیکي و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، 
گرمایي  سیستم  تهویه،  روشنایي،  سازهاي  دوام  و  پایداري 
مناسب،  آبــرســانــي  قبیل  از  اولــیــه  زیــرســاخــت هــاي  مناسب، 
کیفیت مناسب زیست محیطي  بهداشت و آموزش، دفع زباله، 
از  دسترس  قابل  و  مناسب  مکان  مناسب،  بهداشتي  عوامل 
به  توجه  با  باید  مــوارد  این  که همه  اولیه  و تسهیالت  کار  نظر 

استطاعت مردم تأمین شود.«
که عمدتًا مترتب  گونه های مسکن، مسکن اجتماعی است  یکی از 
بر اهداف اجتماعی است و براساس حداقل های قابل قبول و احیانًا 
می شود.  تولید  مسکن،  مصرف  الگوی  استانداردهای  از  پایین تر 
کم درآمد و  بهره برداران از این نوع مسکن، زوج های جوان، اقشار 
که توان خرید از بازار آزاد را ندارند.  خانوار های بی سرپرست هستند 
 Dallalpour( این واحدها صرفًا در مناطق شهری احداث می گردند
جمله  از  و  دنیا  مختلف  کشورهای  در   .)Mohammadi,2000:135
تأمین  بــرای  متنوعی  سیاست های  توسعه،  درحـــال  کشورهای 
کشور ما  کم درآمد ارائه شده است. در  مسکن به ویژه برای اقشار 
گرانی  کمبود مسکن و به ویژه  که در زمینه  نیز با توجه به مشکالتی 
آن وجود داشت، طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست 
دولت جای خود را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا نموده 

1. مقدمه
که با وجود  گسترش شهرنشینی تبعاتی را به دنبال داشت  رشد و 
کیفیت زندگی انسان ها در بسیاری از جنبه ها، اثرات منفی  بهبود 
گذاشت. دو قطبی  بسیاری نیز بر برخی جوانب دیگر زندگی انسان 
گرفتن اقشار اجتماعی از یکدیگر، یکی از این  شدن جوامع و فاصله 
کم درآمد جامعه همواره به عنوان قشری  تبعات منفی است. قشر 
گرفته شده اند و تالش های بسیاری به منظور  آسیب پذیر در نظر 
که  کشورهایی  در  خصوص  به  اقشار  ایــن  زندگی  کیفیت  بهبود 
دارای سیستم برنامه ریزی دولتی هستند، صورت پذیرفته است. 
کم درآمد جامعه در  گرفتن طبقات اجتماعی و ناتوانی قشر  فاصله 
تأمین مسکن مورد نیاز خود، مشکالت فراوانی را پیِش روی جوامع 
که  شهری قرار داده است. امروزه مسکن به عنوان اصلی ترین نیاز 
در پایین ترین مفهوم خود به معنای سر پناه مطرح می گردد، به 
مسئله ای تبدیل شده است که اغلب دولت ها را وادار به تأمین این 
نیاز اساسی نموده است. داشتن مسکن مناسب حق هر شهروند 
است و در قانون اساسی بسیاری از کشورها به آن اشاره شده است. 
ایجاد مسکن اجتماعی، مسکن قابل استطاعت، مسکن عمومی و 
... حاصل تالش هایی است که دولت ها در زمینه تأمین مسکن کم 
درآمدها دنبال نموده اند. در اصل 31 و نیز بند یک اصل 41 قانون 
نیاز  عنوان  به  مسکن  تأمین  به  ایــران  اسالمی  جمهوری  اساسی 
کشور  کید  شده  است. در تمامی برنامه های توسعه  اصلی مردم تأ
به موضوع مسکن توجه شده و پیشنهادهایی برای تأمین این نیاز 
و مسکن  اجتماعی  گردیده است. مسکن حمایتی، مسکن  ارائــه 
بــرای تأمین  راه حلی  کــدام به نوبه خود و در زمــان خود  ک هر  پا
مسکن قشر کم درآمد جامعه بودند. در برنامه چهارم توسعه راهکار 
که برنامه  کنون نیز  کم درآمدها، مسکن مهر بود و تا  حل مسکن 
کان موضوع مسکن مهر ادامه  کما پنجم توسعه رو به پایان است، 
دارد. اجرای مسکن مهر به عنوان طرحی برای تأمین مسکن قشر 
کاماًل قابل قبول بوده و فی نفسه طرحی بسیار مناسب  کم درآمد 
کنان  سا که  می دهد  نشان  آمــده  عمل  به  ارزیابی های  اما  اســت. 
مجتمع های مسکن مهر از وضعیت سکونت در آنها راضی نیستند. 
کنان را  که چه عواملی موجبات رضایت و عدم رضایت این سا این 
که در این مقاله به آن پرداخته شده  فراهم آورده، موضوعی است 
این  مجریان  برای  خطری  زنگ  می تواند  مقاله  این  نتایج  است. 
کمیت مسکن نمی تواند پاسخگوی نیاز  که تنها  طرح باشد، چرا 
نیز نقش بسزایی  کیفیت محیط سکونت  کم درآمــد باشد و  قشر 
کنان دارد. به بیان دیگر امروزه مفهوم محیط  در رضایتمندی سا
بررسی  اهمیت  اســت.  شــده  سکونت  مفهوم  جایگزین  مسکونی 
رضایتمندی از وضعیت مسکن مهر دالیل متعددی دارد. نخست 
که این طرح به صورت جامع در اغلب شهرهای بزرگ، متوسط  این 
ایجاب  ایــن طــرح  اجــراســت. جامعیت  ایـــران در حــال  کوچک  و 
گیرد تا در مراحل بعدی اجرای  که دائمًا مورد ارزیابی قرار  می کند 
گذشته تکرار نگردد. بهترین میزان  کشور، اشتباهات  این طرح در 
کنان این مجتمع ها از کمیت  برای ارزیابی این طرح نیز، رضایت سا
کم درآمد به  گر رسیدن قشر  کیفیت سکونت می باشد. در واقع ا و 
مفهوم سکونت و محیط مسکونی، هدف متعالی برنامه مسکن مهر 
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یکدیگر  با  تفاوت های اساسی  این دو  فراهم می آورند.  را  سکونت 
گر  کردن است. ا دارند. زیستن فقط امکان و شرط الزم برای زندگی 
کفایت می کند، برای  برای زیستن برخورداری از آسایش تا حدودی 
سکونت عالوه بر این، احساس آرامش، امنیت، صمیمیت و رفاه 

 .)Qasemi esfahani, 2004:147-160( مورد نیاز است
به دلیل اهمیت باالی موضوع تأمین رضایت سکونتی در ادبیات 
گردیده  جهانی مرتبط با موضوع مقاله، رویکردهای متفاوتی اتخاذ 
کیفیت  دربـــاره  بحث  به  کامل  طــور  به  که  منابعی  از  یکی  اســت. 
مسکونی  محیط  کــی  ادرا "کیفیت  کتاب  اســت،  پرداخته  سکونت 
شهری )ارزیابی چند شاخصه(" نوشته ریک ون پول می باشد. در 
کیفیت محیط مسکونی با توجه  کتاب به تبیین مفهوم قلمرو  این 
به سیاست ها، نظریه ها و تحقیقات تجربی مختلف پرداخته شده 
این  تبیین مبانی نظری  که در  کتاب  این  از  است. بخش مهمی 
گرفته است، به بیان روش های ارزیابی  مقاله نیز مورد استفاده قرار 
چند شاخصه و فرآیند عملیاتی آن و همچنین سه رویکرد رگرسیون 
چندگانه سلسله مراتبی، رویکرد مطلوبیت چند شاخصه و رویکرد 
که نمود تجربی آن در  کتاب  تحلیل هم پیوند معرفی شده اند. این 
کیفیت  ارزیابی  را برای  هلند به اجرا درآمده است، شاخص هایی 
کرده اند )Van pol,1997(. یکی از جامع ترین  محیط مسکونی ارائه 
گردیده، مقاله  کنون ارائه  کیفیت سکونت تا  که در زمینه  مقاالتی 
"کین" و "کویگلی" می باشد. در این مقاله نگارندگان فضای مسکونی 
ک مسکونی را در قالب 39  داخل ساختمان و فضای مجاور هر پال
سازه  مسکونی،  واحــد  ویژگی های  شامل  که  بعد  پنج  و  شاخص 
و  ظاهر  مــجــاور،  ســازه هــای  و  ک ها  پال وضعیت  ک هــا،  پــال شکل  و 
 Kain( ویژگی های بلوک مسکونی می باشد، دسته بندی نموده اند
و  عبدالمحیط  توسط  که  دیگر  مقاله ای  در   .)& Quigley,1970
کشور مالدیو صورت پذیرفته، به سنجش میزان رضایت  عظیم در 
شده  پــرداخــتــه  هــول هوماله  شهر  عمومی1  مسکن  در  سکونتی 
است. در این مقاله چهار عامل اصلی در رضایتمندی شهروندان 
گردیده است. این عوامل شامل عوامل  از وضعیت سکونت تبیین 
در  عمومی  امکانات  ســرویــس دهــی،  و  خدمات رسانی  کالبدی، 
داخل مجموعه سایت مسکن عمومی شهر و نزدیکی آن و محیط 

.)Abdul Mohit & Azim, 2012( اجتماعی می باشند
در ایران نیز فعالیت های پژوهشی متفاوتی مرتبط با موضوع این 
کتاب "رویکردها و روش های سنجش  مقاله صورت پذیرفته است. 
کیفیت محیط مسکونی شهری"، تألیف و ترجمه رفیعیان و مولودی 
را می توان از منابع مهم در این زمینه نام برد. در این کتاب، مؤلفین 
با تبیین شاخص هایی و با استفاده از روش های علمی به سنجش 
 Rafeian &( کیفیت محیط مسکونی در شهر هشتگرد پرداخته اند
کاوه نیز در مقاله خود  Mowludi,2011(. محمدتقی ایمان و محمد 
کنان مسکن  "سنجش میزان رضایت از زندگي در میان سا نام  با 
مهر فوالدشهر اصفهان" سه عامل تعلق مکانی، میزان دینداری و 
کنان مسکن مهر مؤثر  سرمایه اجتماعی را در رضایت از زندگی سا
دانسته و بیان می دارند که رضایت از زندگی دارای همبستگی با سه 
عامل یاد شده و متغیرهایی مانند سن، جنس، سطح تحصیالت، 

1 Public Housing2.

است. در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، مشکل تأمین 
دولت ها  اساسی  مسائل  از  همواره  ــد  درآم کم  گــروه هــای  مسکن 
گرفته  بوده و به این منظور سیاست های مختلفی از آ نها در پیش 
شده است. در واقع آنچه طی سال های اخیر به نام »پروژه مسکن 
مهر« در وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شده، تجربه ای جدید 
 Nastaran &( کم درآمد بوده است  گروه های  تأمین مسکن  برای 
تعادل  ایجاد  اهداف  با  مهر درسال 2007  مسکن   .)Ranaei,2010
میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت زمین، تأمین مسکن 
کنترل و جلوگیری از افزایش بی رویه  کم درآمد و بی بضاعت،  اقشار 
افزایش  و  مسکن  تولید  به  رونق بخشی  مسکن،  و  زمین  قیمت 
کاهش هزینه های مسکن )اجاره بها، رهن و  حجم تولید مسکن، 
خرید( از سبد هزینه خانوار، تأمین نیازهای انباشتی و آتی مسکن و 
کاهش  برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و به تبع آن 
کارشناسان،  گردید. به اعتقاد  فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح 
زمینه ای  و  مسکن  قیمت  کاهش  طرح،  این  دستاورد  مهمترین 
برای اسکان کم درآمدهاست. کارشناسان بخش مسکن معتقدند، 
گذاشت تا خاطره طرح استیجار را از  طرح مسکن مهر پا به میدان 
که وزارت مسکن و شهرسازی با ورود به  کند. طرحی  ک  ذهن ها پا
ساخت وساز زمین نتوانست موفق عمل کند و چند سال بعد طرحی 
راه رسید. مسئوالن  از  تازه  نام مسکن مهر به شکل و شمایل  به 
کردند و طرح را  امر، این طرح را نجات بخش بازار مسکن معرفی 
که پیش از  بزرگترین و موفق ترین اقدام در زمینه مسکن دانستند 
این تکرار نشده بود. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه 
گذاری ها بدون احتساب ارزش  استوار شده بود و بر این اساس وا 

.)Parhizgar & Shahedi,2010:46( گرفت زمین انجام 
پروژه های مسکن اجتماعی مانند مسکن مهر شاید تا حدود زیادی 
را  بازار مسکن  کمی و تأمین سرپناه توانسته باشند نیاز  به لحاظ 
اجتماعی  مسکن  نظری  ادبیات  در  که  آنچه  اما  سازند،  طرف  بر 
پروژه های  کنان  در سطح جهانی مطرح است، میزان رضایت سا
مسکن اجتماعی از وضعیت سکونت در آنها می باشد. در لغت نامه 
دهخدا، رضایتمندی به معنای خشنودی و برآورده شدن تمایالت 
حالتی  به  می تواند  کلی  طور  به  رضایتمندی  اســت.  شده  تعریف 
که در آن انتظارات و توقعات یک فرد در حد مطلوبی  گردد  اتالق 
نوعی طرز  )Dekker & et al.,2007:4(. رضایتمندی  بــرآورده شود 
عاطفی  و  کــی  ادرا رفتاری،  جنبه های  که  می باشد  )رفتار(  برخورد 
 .)Francescato & et al, 1986( افراد و محیط بر آن تأثیر می گذارد
است  زنــدگــی  محیط  از  قــبــول  قــابــل  حــد  سکونتی  رضایتمندی 
می گیرد  قــرار  استفاده  مــورد  کنان  سا ارزیــابــی  معیار  عنوان  به  که 
)Choudhury,2005(. در تعریف رضایت از سکونت، میزان برآورده 
شدن احتیاجات فردی و زیستی نیز منعکس می گردد. رضایتمندی 
کیفیت  فهم  در  مهم  اجـــزای  از  یکی  عنوان  به  سکونت  محل  از 
محل  که  می گردد  حاصل  زمانی  و  می باشد  افــراد  زندگی  عمومی 
سکونت انسان، موجبات خشنودی او را از بودن و زیستن در آن 
که برای  مکان فراهم آورد )Farrie & Laughlin,2005:1(. شرایطی 
شاخص شدن یک مکان به عنوان فضای سکونت مطرح می گردد، 
گذار از مفهوم زیستن به مفهوم  که امکان  در واقع توقعاتی هستند 
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3. روش شناسی
با توجه به مرور ادبیات نظری مرتبط با موضوع مقاله،71 شاخص 
کنان  )متغیر( به عنوان شاخص های مؤثر بر میزان رضایتمندی سا
مسکن مهر تبیین شد. در این بین چند نکته حائز اهمیت می باشد:
که مسکن مهر به عنوان یک برنامه  نخست: با توجه به اهدافی 
کم  درآمد جامعه داشته است، شاخص  تأمین مسکن قشر  برای 
)متغیر( شاخص  مجموع  از  مسکن،  مالکیت  مانند  )متغیر( هایی 
که ایــن مــورد با تبصره های قانون  گــردیــده اســت؛ چــرا  ها حــذف 
مربوطه دارای منافات می باشد و صرفًا هزینه های مربوط به فرآیند 

گرفته است. مسکن دار  شدن مورد ارزیابی قرار 
که تفاوت  بر آن شده  دوم: در تمامی مراحل تدوین مقاله سعی 
مفهوم  که  این  یعنی  شود.  گرفته  قرار  نظر  مد  سکونت  با  زیستن 
مفهوم  و  نــبــوده  نظر  مــد  مسکن  مجتمع های  در  زیستن  صــرف 
که درجه عالی تری از زیستن است، مورد توجه قرار داشته  سکونت 

است.
که روش شناسی مقاله بر مبنای انجام تحلیل عاملی  سوم: از آنجا 
گونه دسته بندی  ابتدا هیچ  در  تحلیل خوشه ایست،  و  کتشافی  ا
که  و تالش شده است  نپذیرفته  )متغیر(ها صورت  برای شاخص 
شاخص ها جامع و با شرایط برنامه مسکن مهر هماهنگ باشند. 
بر  مؤثر  عوامل  از  ساختاری  ایجاد  راستای  در  فرآیند  این  واقع  در 
گرفته است. یکی از دالیل  کنان مسکن مهر شکل  رضایتمندی سا
کتشافی )و نه تأییدی( در این مقاله  از تحلیل عاملی ا که  مهمی 
عاملی  تحلیل  اســت.  مقاله  ــودن  ب محور  زمینه  ــده،  ش استفاده 
که داده های حاصل از زمینه مطالعه بیان  کتشافی بر حسب آنچه  ا

می کنند، به تعریف عوامل و تحلیل آنها می پردازد.
شده  تهیه  لیکرت  طیف  مبنای  بر  پرسشنامه  سئواالت  چهارم: 
تا  نارضایتی  میزان  کمترین  از  پنج تایی  طیف  قالب  در  کنان  سا و 
پاسخ  سئواالت  به  سکونت  وضعیت  از  رضایت  میزان  بیشترین 
بــر مبنای  ــورت خــوشــه ای و  بــه ص ــورد مطالعه  ــد. نمونه م ــ داده ان

کنش ساختمان های موجود در مجتمع صورت پذیرفته است. پرا
پنجم: بر خالف اغلب مطالعات داخلی و خارجی صورت پذیرفته، 
چهار  در  سکونتی  رضــایــت  بــر  مــؤثــر  شــاخــص هــای  مقاله  ــن  ای در 
که خردترین  گرفته است. سطح نخست  قرار  ارزیابی  سطح مورد 
سطح می باشد، مربوط به شاخص های مرتبط با واحد مسکونی 
است. سطح دوم شاخص )متغیر(های مربوط به ساختمان ها و 
مجتمع های مسکونی است. سطح سوم مربوط به فضای سایت 
کالن ترین سطح می باشد،  که  مسکن مهر است و در سطح چهارم 
شده  گرفته  نظر  در  مهر  مسکن  سایت  پیرامونی  شهری  محیط 
است. تصویر شماره 1 نمایش دهنده مدل مفهومی و فرآیند این 

مقاله می باشد:
در جدول شماره 1 تمامی 71 شاخص )متغیر( مورد استفاده در این 

مقاله نشان داده شده است:
مجتمع های  مسکونی  واحــد   609 کنان  سا شامل  آمــاری  جامعه 
مطالعه  مــورد  نمونه  حجم  می باشند.  دهاقان  شهر  مهر  مسکن 
بارتلت  کرویت  ــون  آزم کارگیری  به  با  که  بــوده  خانوار   150 با  برابر 
کیسر_مه یر_ اولکین)KMO=0.611(، مناسب  )sig<0.05( و معیار 

ماهیانه  هزینه  و  ــد  درآم قبلی،  مسکن  وضعیت  تأهل،  وضعیت 
مقاله  در  کمایی زاده  و  رضایی   .)Iman & Kaveh,2012( می باشد 
کنان از مجتمع های  خود با عنوان "ارزیابی میزان رضایتمندی سا
سایت مسکن مهر فاطمیه شهر  مطالعه مـــوردی:  مسکن مهر، 
که در زمینه سنجش رضایت  کارهایی است  که جزو معدود  یزد" 
با  است،  پذیرفته  صورت  مهر  مسکن  مجتمع های  در  سکونت  از 
تبیین 30 شاخص در قالب 10 معیار تسهیالت مجتمع، دسترسی 
امنیت، روشنایی  اقتصادی،  و حمل ونقل، مدیریت و نگهداری، 
و  ــط همسایگی  رواب ویژگی های کالبدی،  دیــد و منظر،  و تهویه، 
زیست محیطی به تعیین میزان رضایتمندی از وضعیت سکونت 
پرداخته است )Rezaei & Komaei zade,2012(. عزیزی و آراسته 
شهر  در  سکونتی  رضایتمندی  بر  تحلیلی  عنوان  با  خود  مقاله  در 
و  اقتصادی  اجتماعی،  بعد  سه  در  شاخص ها  تبیین  با  نیز  یــزد 
کیفیت محیط  محیطی و بر مبنای مطالعات پیشین به سنجش 
مسکونی پرداخته و در نهایت با استفاده از تحلیل عاملی و تحلیل 
خوشه ای به دسته بندی محیط های مسکونی شهر یزد در قالب 
طیفی چهارگانه از محیط مسکونی بسیار خوب تا بد پرداخته اند 
با  خــود  مقاله  در  شکیبایی  و  ــن  روش  .)Azizi & Araste,2011(
به  شهرساز  و  شهروند  نگاه  تطبیق پذیری  میزان  "تحلیل  عنوان 
تفاوت های  بــررســی  بــه  سکونت"  فضای  از  رضایتمندی  مفهوم 
مبانی  مبنای  بر  ابتدا  مقاله  این  در  پرداخته اند.  دیدگاه  دو  این 
نظری، عوامل مؤثر بر رضایتمندی از محیط مسکونی را استخراج، 
را  شهری  کارشناسان  و  شهروندان  نظرات  آن  مبنای  بر  سپس 
 .)Rowshan & Shakibaei,2011( نموده اند  مقایسه  یکدیگر  با 
رفیعیان و همکاران در مقاله ای با عنوان "رضایتمندی شهروندان 
رضایتمندی  میزان  ارزیــابــی  به  شهری"  مسکونی  محیط های  از 
شهروندان از کیفیت سکونتی پرداخته اند. رضایتمندی سکونتی را 
در سه سطح و به صورت سلسله مراتبی مطرح نموده اند. نخست 
که به عنوان هدف در نظر  رضایتمندی از محیط مسکونی است 
گرفته شده است. در سطح دوم معیارهای تسهیالت مجتمع، دید 
کالبدی، روابط همسایگی، بهداشت مجتمع  و منظر، ویژگی های 
کدام از عوامل یاد شده  گردیده و در سطح سوم، هر  و امنیت تبیین 
ملکی   .)Rafeian et.al,2011( شده اند  تبدیل  معیارهایی  زیر  به 
خود با موضوع“ ارتقای کیفیت محیط در محالت  پایان نامه  در 
محله چیذر ”به  ــوردی:  نمونه م توسعه پایدار؛  شهری با رویکرد 
ارزیابی میزان پایداری محله چیذر به عنوان نمونه موردی براساس 
کنان و براساس مدل رضایت_ اهمیت پرداخته است.  نظرات سا
در نهایت بر مبنای اصول پایداری محله، راهکارهایی برای ارتقای 
کیفیت محله ارائه نموده است )Maleki,2012(. امین صالحی نیز 
خود با موضوع“ ارتقای کیفیت محیط سکونت در  پایان نامه  در 
مجتمع های بلندمرتبه و ارائه راهکارهای مناسب؛ نمونه موردی 
تعاریفی از کیفیت محیط سکونت با رویکرد  به  کباتان”  شهرک ا
رضایتمندی سکونتی در ساختمان های بلندمرتبه و مجتمع های 
چندگانه سلسله مراتبی،  رگــرســیــون  مسکونی پــرداخــتــه اســـت. 
 Amin( کباتان در ایــن پژوهش می باشد  روش مطالعه شهرک ا

.)salehi,2008
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تصویر شماره 1: فرآیند و مدل مفهومی

جدول شماره 1: شاخص )متغیر(های مورد استفاده در مقاله برای سنجش عوامل مؤثر بر رضایتمندی از سکونت

ف
مطالعاتشاخص)متغیر(ردی

)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; ) Rafeian et.al,2011( ابعاد اتاق های واحد مسکونی1
- ابعاد آشپزخانه و غذا خوری واحد مسکونی2
- ابعاد حال و پذیرایی واحد مسکونی3
- ابعاد دستشویی یا توالت واحد مسکونی4
)Rezaei & Komaei zade,2012( ابعاد راه پله ها5

 امکان نظارت به فضاهای بیرونی ساختمان از درون واحد 6
)Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(مسکونی

- تعداد پریزها و سرپیچ های نصب چراغ7
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; ) Rafeian et.al,2011( تعداد واحد مسکونی در ساختمان8
کیزگی راه پله ها9 )Van pol, 1997( تمیزی و پا

کنان مجتمع10 )Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; ) Rafeian et.al,2011( رابطه با سایر سا

Rezaei & komaei()Van pol,1997(;)Crowe,2003(;)Cozens,2001(;  رابطه و آشنایی با همسایگان11
zade,2012(; ) Rafeian et.al,2011(

که در مجتمع مسکونی قرار 12  رنگ و نمای ساختمان هایی 
)Van pol,1997(;)Barton et al.,2003(; )Rezaei & Komaei zade,2012(گرفته اند

)Van pol, 1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( روشنایی خیابان ها13
)Van pol, 1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( روشنایی فضاهای عمومی14

Rezaei & Komaei zade,2012(; ) Rafeian et.al,2011(;)Kawakami et(  سطح ایمنی و امنیت فضای مجتمع مسکونی15
al.,2011(

)Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( سطح ایمنی و امنیت واحد مسکونی16
- شیرآالت واحد مسکونی17
کنان18 کار، فعالیت و اشتغال سا کز  )Olaru et al., 2011(; )Lau and Chiu,2004( فاصله تا مرا

Van pol,1997(; )Sung and Oh,2011(; )Olaru et al. 2011(; )Rezaei & komaei(  فاصله تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس19
zade,2012(

)Shanon and Bashshur,1982( ; )Olaru et al.,2011( فاصله تا نزدیکترین بیمارستان20
)Van pol,1997(; )Kawakami et al.,2011( فاصله تا نزدیکترین فضاهای ورزشی21

کالنتری22 - فاصله تا نزدیکترین 
کلینیک درمانی23 )Van pol,1997(; )Shanon and Bashshur,1982( ; )Olaru et al.,2011( فاصله تا نزدیکترین 

Van pol,1997(; )Lotfi and Koohsari ,2009(;)Barton et al.,2003(; )Olaru et(  فاصله تا نزدیکترین مدرسه24
al,2011(

کز خرید25 )Van pol,1997(; )Barton et al.,2003( فاصله تا نزدیکترین مرا
کز شهری26 )Van pol, 1997(; )Duany et al.,2009(; )Knaap & Talen,2005( فاصله تا نزدیکترین مرا
)Van pol,1997( فاصله تا نزدیکترین مرکز آتش نشانی27
)Kawakemi et al,2011( فاصله تا نزدیکترین مسجد28
- فشار آب29
- قطعی آب در طول شبانه روز30
کیفیت آب31  -

)Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( مدیریت بهینه ساختمان32
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)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( مساحت واحد مسکونی33
گاهی از فرآیند خانه دار شدن34 - میزان آ

 میزان تواتر سرویس های حمل ونقل عمومی در نزدیکترین 35
-ایستگاه ها

- میزان جرم و جنایت مجتمع مسکونی36
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( میزان جریان هوا و تهویه مناسب در مجتمع37
)Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( میزان مشارکت همسایه ها در امور ساختمان38
)Van pol, 1997(; )Barton et al.,2003(; )Webster,2010( میزان نگهداری و مراقبت از فضاهای عمومی در مجتمع39
()Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(  میزان نورپردازی در راه پله ها40
pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( )Van میزان هزینه خرید واحد مسکونی41

pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( )Van نحوه پرداخت وام ها و تسهیالت اعطا شده42
- نحوه لوله کشی واحد مسکونی43
)Van pol,1997(; )Rafeian et.al,2011( نورپردازی داخلی واحد مسکونی44
)Rafeian et.al,2011( )Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012( ; هزینه تعمیر و نگهداری واحد مسکونی45

گذران اوقات فراغت در فضای مجتمع 46  وجود پارک و فضای 
)Van pol,1997(; )Kawakami et al.,2011(; )Rezaei & Komaei zade,2012(مسکونی )در صورت وجود، میزان رضایت از وضعیت آن(

47
ک های تجاری خرده فروشی و محلی در فضای   وجود پال

مجتمع مسکونی )در صورت وجود، میزان رضایت از وضعیت 
آن(

)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(

 وجود تأسیسات آتش نشانی )در صورت وجود، میزان رضایت 48
)Rezaei & Komaei zade,2012(از وضعیت آن(

 وجود حشرات مزاحم )رضایت از عدم وجود و نارضایتی از 49
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(وجود(

کودکان در فضای مجتمع مسکونی )در 50  وجود زمین بازی 
)Van pol,1997(; )FeliaSrinaga ,2010(صورت وجود، میزان رضایت از وضعیت آن(

 وجود فضاهای ورزشی در فضای مجتمع مسکونی )در صورت 51
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(وجود، میزان رضایت از وضعیت آن(

 وجود مدرسه در فضای مجتمع مسکونی )در صورت وجود، 52
میزان رضایت از وضعیت آن(

 )Van pol,1997(; )Lotfi and Koohsari ,2009(;)Barton et al.,2003(; )Olaru et
al,2011(

 وجود مسجد در فضای مجتمع مسکونی )در صورت وجود، 53
)Kawakemi et al,2011(میزان رضایت از وضعیت آن(

 وجود مسیرهای پیاده َروی در فضای مجتمع مسکونی )در 54
)Van pol,1997(صورت وجود، میزان رضایت از وضعیت آن(

 وجود نخاله های ساختمانی و مانداب های پیرامونی )رضایت 55
از عدم وجود و نارضایتی از وجود(

)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(

 وجود نگهبانی برای نظارت بر مجتمع )در صورت وجود، میزان 56
)Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(رضایت از وضعیت آن(

- وضعیت ابعاد حمام واحد مسکونی57
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( وضعیت آلودگی صوتی در محیط مجتمع مسکونی58

 وضعیت بوی بد در فضای مجتمع مسکونی )میزان رضایت از 59
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(عدم وجود و میزان نارضایتی از وجود(

)Barton et al.,2003( وضعیت دسترسی به تلفن60
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( وضعیت دفع پسماندها و جمع آوری زباله61

- وضعیت رسیدگی و تعمیرات تأسیسات آب در صورت نیاز62
- وضعیت رسیدگی و تعمیرات تأسیسات برق در صورت نیاز63
- وضعیت رسیدگی و تعمیرات تأسیسات تلفن در صورت نیاز64
- وضعیت رسیدگی و تعمیرات تأسیسات فاضالب در صورت نیاز65
گاز در صورت نیاز66 - وضعیت رسیدگی و تعمیرات تأسیسات 
)Barton et al.,2003( وضعیت شبکه فاضالب67
گازرسانی68 )Barton et al.,2003( وضعیت 
)Van Acker and Witlox,2010( وضعیت معابر موجود در مجتمع69
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011( وضعیت نورگیری واحد مسکونی70

وجود پارکینگ در فضای مجتمع مسکونی )در صورت وجود، 71
)Van pol,1997(; )Rezaei & Komaei zade,2012(; )Rafeian et.al,2011(میزان رضایت از وضعیت آن(
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4. معرفی مورد مطالعه
در  واقع  دهاقان  شهرستان  شهر های  کوچکترین  از  یکی  دهاقان 
استان اصفهان می باشد. با توجه به مصوبات، برنامه مسکن مهر 
شهرهای کوچک تحت نظارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی صورت 
واحد مسکن مهر  می پذیرد. در حال حاضر در شهر دهاقان 609 
گردیده است. مسکن مهر شهر دهاقان در دو  تحویل متقاضیان 
تیپ متفاوت ارائه شده است. نخست مجتمع های مسکن مهری 
که توسط تعاونی ها ساخته شده اند، چهار طبقه بوده و عمومًا 18 تا 
24 واحد مسکونی را در خود جای  داده اند. دوم ساختمان های دو 
طبقه ای که توسط بنیاد مسکن طراحی و ساخته شده اند و تنها دو 

واحد مسکونی را در خود جای می دهند. 
به شهر  و متصل  مسکن مهر شهر دهاقان در جنوب شرقی شهر 
هسته  تا  مجتمع ها  این  فاصله  بیشترین  اســت.  شده  مکانیابی 
مرکزی شهر 2/5 کیلومتر و تا مرکز جدید شهر یک کیلومتر می باشد. 
دایره زرد رنگ نشان دهنده مرکز قدیمی شهر و دو دایره قرمز نشان 
شده  رســم  چندضلعی  و  می باشند  جدید  شهری  کز  مرا دهنده 

موقعیت مسکن مهر شهر دهاقان را نشان می دهد.

5. یافته ها
کنان از وضعیت سکونت، با  به منظور سنجش میزان رضایت سا
پرسشنامه  از  حاصل  داده هــای  عاملی،  تحلیل  روش  از  استفاده 
تحلیل شده اند. در مرحله نخست به تعیین نرمال بودن داده ها 
پرداخته شده است. برای این منظور مقدار کشیدگی1 و چولگی2 

گرفته  بودن حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی مورد تأیید قرار 
کنان مسکن مهر  کل پاسخ دهندگان 150 نفر از سا است.. مجموع 
که از روش تحلیل عاملی  شهر دهاقان بوده اند. در پژوهش هایی 
شاخص  مقدار  ایــن  مــی شــود،  استفاده  پژوهش  روش  عنوان  به 
کافی بودن حجم نمونه را مشخص می کند.  که میزان  KMO است 
کمتر از 0.5 باشد، داده ها برای تحلیل عاملی    KMOکه در صورتی 
گر مقدار آن بین 0.5 تا  0.69باشد، مناسب  مناسب نخواهد بود و ا
گر مقدار این شاخص )متغیر(، بزرگتر  بودن داده ها متوسط بوده و ا
از 0.7 باشد، همبستگی های موجود در بین داده ها برای تحلیل 
باید  نیز  بارتلت  آزمون  بود. مقدار Sig در  عاملی مناسب خواهند 
کوچک تر از 0.05 باشد. تمامی پاسخ دهندگان به 71 متغیر طراحی 
شده در پرسشنامه پاسخ داده اند. پاسخ های پرسشنامه در قالب 
طیف لیکرت پنج تایی تدوین شده اند و پاسخ دهندگان می بایست 
در طیفی از خیلی ناراضی، ناراضی، متوسط، راضی و خیلی راضی به 
سئواالت پاسخ می دادند. پس از وارد کردن داده های پرسشنامه ها 
به نرم افزار SPSS19، مرحله بعدی یعنی آزمون پایایی پرسشنامه 
کرونباخ انجام شده است. هرچه مقدار ضریب  با استفاده از آلفای 
آلفای کرونباخ نزدیک به یک باشد، قابل اعتماد بودن و به اصطالح 
دهنده  نشان  شماره 2  جدول  می گردد.  تأیید  پرسشنامه  پایایی 

کرونباخ برای حاضر می باشد: مقدار آلفای 

جدول شماره 2: میزان پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ تعداد شاخص ها)تعداد سئواالت پرسشنامه(

.924 71

تصویر شماره 2: موقعیت شهرستان دهاقان در تقسیمات سیاسی 
ایران

کز  تصویر شماره 3: موقعیت مسکن مهر دهاقان نسبت به شهر و مرا
Google Earth:شهری؛ ماخذ

تصویر شماره 4: محدوده سایت مسکن مهر شهر دهاقان
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 )Varimax ( در انجام فرآیند تحلیل عاملی از روش چرخش متعامد
برای ساخت عوامل و کنار هم قرار گیری شاخص )متغیر(ها استفاده 
عامل   22 قالب  در  )متغیر(  شاخص   71 مجموع  در  اســت.  شــده 
نام گذاری  عاملی  تحلیل  فرآیند  بعدی  گام  شده اند.  دسته بندی 
عوامل می باشد. نامگذاری عوامل دارای دو جنبه است. نخست 
از  که  آنچه  مبنای  بر  پژوهشگر  می بایست  آن  در  که  علمی  جنبه 
مبانی نظری و نیز پیشینه نظری دریافت نموده، قرارگیری شاخص 
که  کنار یکدیگر را تبیین نماید. دوم جنبه هنریست  )متغیر(ها در 
کنار هم  می بایست با توجه به نوع و جنس شاخص )متغیر(های 
قرار گرفته شده، به نامگذاری آنها بپردازد. جنبه علمی در طول این 
فرآیند به جنبه هنری کمک می کند. در گام بعدی امتیازات عاملی5 

با استفاده از روش رگرسیون حاصل شده است. 
نتایج حاصل از تحلیل عاملی در نمودار شماره 1 ارائه شده است: 

پس از انجام تحلیل عاملی و محاسبه امتیازات عاملی، در مرحله 

در  کشیدگی  ــر  گ ا  .)Zebardast,2009( گــردیــد  محاسبه  داده هـــا 
قــرار   }-2 و   2{ ــازه  ب در  چولگی  مــقــدار  نیز  و   }-3/5 و   3/5{ ــازه  ب
گیرد، داده هــا نرمال بوده و برای استفاده در تحلیل عاملی آماده 
می باشند. چهار متغیر " فاصله تا نزدیکترین فضاهای ورزشی "، " 
وجود فضاهای ورزشی در فضای مجتمع مسکونی"،" وجود پارک و 
گذران اوقات فراغت در فضای مجتمع مسکونی" و " وجود  فضای 
نبودند.  نرمال   " مسکونی  مجتمع  فضای  در  کودکان  بازی  زمین 
بنابراین با استفاده از تکنیک تبدیل لگاریتمی داده های غیر نرمال، 

گردیده اند. نرمال شده و بار دیگر در قالب طیف لیکرت ارائه 
در مرحله دوم، آزمون KMO و بارتلت روی داده ها صورت پذیرفته 
که مقدار KMO در حد متوسط استاندارد  است. مشاهده می شود 
برابر صفر شده است.  نیز  بارتلت  آزمــون   SIG و مقدار قــرار داشته 
تأیید  عاملی  تحلیل  انجام  بــرای  داده هــا  بــودن  مناسب  بنابراین 

می گردد.

SPSS ؛ مأخذ: محاسبات با استفاده از نرم افزارKMO جدول شماره 3: نتایج آزمون بارتلت و

کیسر_ مه یر_ اولکینKMO( 3( برای نمونه آماری شاخص  .611
کرویت بارتلت4 آزمون  Approx. Chi-Square 5100.204

Df 2485
Sig. 0/000

کنان و تفکیک آنها در چهار سطح نمودار شماره 1: 22 عامل تأثیرگذار بر رضایتمندی سا

1 Kurtosis
2 Skewness

3 Kaiser-Meyer-Olkin
4 Bartlett’s Test
5 Factor score
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شماره 4 نشان دهنده میزان تأثیرگذاری مثبت و منفی هر عامل در 
کنان می باشد. عواملی که در طیف قرمز رنگ  رضایت یا نارضایتی سا
که موجبات بیشترین نارضایتی را در  گرفته اند، عواملی هستند  قرار 
کز  کنان فراهم آورده انــد. )خدمات رفاهی پایه، دسترسی به مرا سا
تا  قرار گرفته اند،  رنگ  نارنجی  طیف  در  که  عواملی  فعالیت(  عمده 
کنان نقش داشته اند. عوامل قرار گرفته  حدود زیادی در نارضایتی سا
که در شرایط بینابینی قرار دارند  در طیف زرد نیز، عواملی هستند 
یا پاسخ دهنده مابین رضایت و عدم رضایت با تردید رو به رو بوده 
گرفته اند تا حدودی  کم رنگ قرار  که در محدوده سبز  است. عواملی 
گرفته در سبز  کنان مؤثر بوده اند. در نهایت عوامل قرار  در رضایت سا

کنان شده است. پر رنگ بیش از هر چیز موجب رضایت سا
تحلیل  از  استفاده  با  شــده،  حاصل  عاملی  امتیازات  به  توجه  با 

کنان  بعدی، برای شناسایی عوامل مؤثر در نارضایتی یا رضایت سا
مجموع  از  و  شده  نرمال  عامل ها  امتیازات  دهاقان،  مهر  مسکن 
تمام امتیاز عامل ها، هر عامل امتیاز مجموع خود را به دست آورده 
شده  انجام  زیر  فرمول  از  استفاده  با  امتیازات  نرمال سازی  است. 

:)Zebardast,2009( است

اعداد بین صفر و یک تبدیل  به  را  امتیازات، عامل ها  این فرمول 
بــودن  کوچک  یــا  و  بــزرگــی  گرفتن  نظر  در  بــدون  بــتــوان  تــا  می کند 
کرد.  کوچک بین صفر و یک مقایسه  داده ها، آنها را در یک مقیاس 
سپس امتیازات در قالب پنج  پنجک طبقه بندی شده اند. جدول 

کنان از هر عامل جدول شماره 4: عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی، شاخص های مربوطه، امتیازات عاملی نرمال شده و میزان رضایت سا

شاخص های مرتبطنام عامل

درصد 
واریانس 
تبیین 

شده

توضیحات

مجموع 
امتیاز 
نرمال 
شده 
عامل

امتیاز در 
طیف 0 

تا 5

وضعیت 
رضایت 
کنان  سا

مسکن مهر 
دهاقان از 

عامل

گذران  عامل اول: فضای 
اوقات فراغت و پرورش 

استعدادها

کودکان/ پارک و فضای  زمین بازی 
گذران اوقات فراغت/ فضای ورزشی 
درون سایت/ فاصله تا نزدیکترین 

فضاهای ورزشی

5/27

کنان بر فعالیت های  تمرکز خواست سا
گروه های سنی  فراغتی برای تمامی 

کودکان، پارک و  / فقدان زمین بازی 
فضای ورزشی

نسبتًا 0/291/46
ناراضی

عامل دوم: پیاده مداری 
کاربری ها و اختالط 

ک های تجاری  مسیر پیاده َروی/ پال
خرد/ مدرسه در فضای مجتمع 

مسکونی/  مسجد در فضای مجتمع 
مسکونی/ پارکینگ در فضای مجتمع 

مسکونی / وضعیت معابر

4/83

کنان بر تشکیل مرکز  تمرکز خواست سا
محله ای در سایت/ نارضایتی از فاصله 

کز شهری و فقدان مرکز در  زیاد با مرا
سایت 

نسبتًا 0/201/02
ناراضی

عامل سوم: روابط 
اجتماعی و مشارکت 

پذیری همسایه ها

رابطه و آشنایی با همسایه ها/ رابطه 
کنان/ میزان مشارکت  با سایر سا

همسایه ها
کنان از ارتباط با همسایگان 4/73 رضایت سا

کنان راضی005/00/و سا

عامل چهارم: دسترسی 
کز بهداشتی  به مرا

کز خرید درمانی و مرا

فاصله تا نزدیکترین بیمارستان/ 
کلینیک درمانی و  فاصله تا نزدیکترین 
کز  داروخانه / فاصله تا نزدیکترین مرا

خرید

4/69

نبود مرکز سرزنده شهری و حتی 
منطقه ای در مجاورت مسکن مهر / 
فقدان درمانگاه و یا مرکز بهداشتی در 

این سایت و مجاورت آن / مراجعه 
کنان برای درمان و معالجه به مرکز  سا

شهر

متوسط0/361/82

گاهی و  عامل پنجم: آ
رضایت از فرآیندهای 
مالی مسکن دار شدن

میزان هزینه خرید واحد/ نحوه 
گاهی  پرداخت وام ها و اقساط/ میزان آ

از فرآیند مسکن دار شدن
نسبتًا 4/65-0/331/63

ناراضی

عامل ششم: تأمین 
زیرساخت های اساسی

گاز/ دسترسی به تلفن/  دسترسی به 
راضی0/864/32-4/44وضعیت برق/ فشار آب

عامل هفتم: ابعاد 
واحد مسکونی و هزینه 

تعمیرات آن

ابعاد آشپزخانه/ ابعاد پذیرایی/ 
ابعاد اتاق ها/ مساحت زیر بنا/ هزینه 

تعمیرات واحد مسکونی
4/34

کنان به باال بودن هزینه و  اذعان سا
تعمیرات واحد مسکونی در قبال یک 

کوچک  واحد مسکونی با ابعاد 
نسبتًا 0.321/59

ناراضی

عامل هشتم: نحوه 
خدمات رسانی سازمان 

های مرتبط با امور 
شهری به مجتمع 

مسکونی

رسیدگی و تعمیرات تأسیسات آب/ 
رسیدگی و تعمیرات تأسیسات برق/ 
گاز/  رسیدگی و تعمیرات تأسیسات 
رسیدگی و تعمیرات خطوط تلفن/ 

وضعیت دفع پسماند و جمع آوری زباله

متوسط3/95-0/412/04
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شماره هجدهم

عامل نهم: شبکه 
فاضالب

کیفیت شبکه فاضالب / رسیدگی و 
3/47تعمیرات شبکه فاضالب

جدا شدن شاخص های مرتبط با شبکه 
فاضالب از سایر شاخص های زیرساختی 

نشان دهنده وضعیت متفاوت آن 
است/فقدان شبکه فاضالب در سایت 

مسکن مهر و استفاده از چاه جذبی

متوسط0/442/22

عامل دهم: وضعیت 
نور و گشودگی های 

واحدمسکونی و تهویه 
آن

وضعیت نورگیری واحد مسکونی، 
نورپردازی واحد مسکونی، جریان هوا 

در فضای مجتمع مسکونی و واحد 
مسکونی، نظارت بر فضاهای بیرونی

نسبتًا راضی3/32-0/763/78

عامل یازدهم: روشنایی 
فضاهای عمومی

روشنایی فضاهای عمومی/ روشنایی 
نسبتًا راضی0/693/46-3/22خیابان ها

عامل دوازدهم: 
بهداشت محیط و 

آلودگی ها

حشرات مزاحم/ وجود نخاله 
ساختمانی/ وضعیت بوی بد درون 

مجتمع مسکونی/ آلودگی صوتی
3/14

کنان به مکان یابی سایت  اذعان سا
گاوداری ها و  مسکن مهر در مجاورت 

دامداری ها
نسبتًا 0/281/38

ناراضی

عامل سیزدهم: 
نسبتًا راضی0/673/35-3/10ابعاد توالت/ ابعاد حمامبهداشت واحد مسکونی

عامل چهاردهم: 
کز  دسترسی به مرا

فعالیتی عمده

کار و فعالیت / فاصله تا  کز  فاصله تا مرا
کز شهری نزدیکترین مرا

3/04
بعد از فقدان خدمات رفاهی پایه 

کنان به  بیشترین نارضایتی را برای سا
وجود آورده است.

ناراضی0/130/66

عامل پانزدهم: وضعیت 
استحکام سازه و شبکه 

آب واحد مسکونی

وضعیت لوله کشی / ایمنی و امنیت 
2/99واحد مسکونی

کنان به ناپایداری سازه واحد  اذعان سا
مسکونی به دلیل شکستگی و فرسودگی 

زودهنگام لوله کشی آب واحد مسکونی
متوسط0/442/20

عامل شانزدهم: کیفیت 
دسترسی های درون 

ساختمان
متوسط0/412/03-2/75نورپردازی راه پله ها / ابعاد راه پله ها

عامل هفدهم: مدیریت 
و نظارت بر امور 

ساختمان

تعداد واحد مسکونی درون ساختمان 
2/71/ مدیریت بهینه ساختمان

نارضایتی از وجود تعداد زیاد سکنه در هر 
طبقه و شنیده شدن صدای همسایگان 

از پشت دیوارها
متوسط0/512/54

عامل هجدهم: سیمای 
2/68رنگ ساختمان های مسکونیمجتمع مسکونی

می توان از آن صرف نظر نمود اما با 
که این شاخص مورد  توجه به این 

گرفته، به تبیین آن  کنان قرار  توجه سا
پرداخته شده است.

راضی0/834/17

عامل نوزدهم: میزان 
نگهداری و مراقبت 
از فضاهای مجتمع 

مسکونی و ساختمان ها

میزان نگهداری و مراقبت از فضاهای 
کیزگی راه پله ها /  عمومی/ تمیزی و پا

وجود نگهبانی
کثیف بودن راه پله 2/53 نبود نگهبانی و 

نسبتا 0/251/25ساختمان ها 
ناراضی

عامل بیستم: تمهیدات 
ایمنی و امنیتی مجتمع 

مسکونی

فاصله تا نزدیکترین مرکز آتش نشانی/ 
تأسیسات آتش نشانی/ ایمنی و امنیت 
مجتمع مسکونی و میزان جرم/ جنایت 

در مجتمع مسکونی

2/48
گشت های پلیس به صورت مقطعی و نیز 
نزدیک بودن فاصله آتش نشانی تا سایت 

مسکن مهر
راضی0/944/72

عامل بیست و یکم: 
دسترسی به خدمات 

رفاهی پایه محیط 
مسکونی )آموزشی، 

مذهبی، امنیتی(

فاصله تا نزدیکترین مسجد، فاصله 
تا نزدیکترین کالنتری، فاصله تا 

نزدیکترین مدرسه
2/32

هیچ مدرسه، مسجد و مرکز انتظامی 
در محدوده سایت مسکن مهر وجود 

ندارد. این عامل بیشترین نارضایتی را 
کنان ایجاد نموده است. در سا

ناراضی0.000.00

عامل بیست دوم: 
حمل ونقل عمومی

فاصله تا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس 
و میزان تواتر سرویس های حمل ونقل 

عمومی
2/31

نبود ایستگاه اتوبوس در مجاورت 
سایت مسکن مهر / تواتر طوالنی مدت 

سرویس های انوبوسرانی در ایستگاه های 
با فاصله از سایت

متوسط0/492/44
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شماره هجدهم

و  پایین  کنان مسکن مهر در سطح رضایتمندی  از سا 76 درصد 
قرار می گیرند  تنها 24 درصد در طبقه راضی  و  قرار دارند  متوسط 

)جدول شماره 5(.

6. نتیجه گیری

قالب  در  کنان  سا رضایتمندی  میزان  خوشه بندی  به  خوشه ای 
تا حدودی )متوسط(،  ناراضی،  ناراضی، نسبتًا  پنج خوشه خیلی 
نسبتًا راضی، خیلی راضی پرداخته شده است. به طور تقریبی 50 
کنان از وضعیت مسکن مهر شهر دهاقان ناراضی بوده و  درصد سا
گفت  گرفته اند. یعنی می توان  26 درصد هم در سطح متوسط قرار 

کنان مجتمع مسکن مهر دهاقان از وضعیت سکونت جدول شماره 5: خوشه بندی رضایتمندی سا

وضعیت رضایتمندی تعداد پاسخ دهنده در هر خوشه درصد

خوشه ها

خیلی ناراضی 48 32/00
نسبتًا ناراضی 25 16/67

تا حدودی )متوسط( 39 26/00
نسبتًا راضی 10 6/67
خیلی راضی 28 18/67

تعداد پاسخ دهنده 150

پیش  هیچ   ( نپذیرفت  صورت  شاخص ها  از  اولیه ای  دسته بندی 
کدام یک از ابعاد اجتماعی،  که یک شاخص در  فرضی مبنی بر این 
گرفته نشده است( و  اقتصادی،کالبدی و ... قرار می گیرد، در نظر 
که با پاسخ های خود به پرسشنامه، مشخص  کنان بودند  این سا
کدام یک از شاخص ها با یکدیگر دارای ارتباط هستند.  که  نمودند 
شبکه  میان  رابطه  مانند  تحلیل هایی  که  شد  باعث  نکته  ایــن 
گردد. همان  لوله کشی آب ساختمان و استحکام سازه ای مطرح 
که در نمودار شماره 1 آورده شده، عوامل مؤثر بر رضایتمندی  طور 
واحد  سطح  چهار  در  دهاقان  شهر  مهر  مسکن  کنان  سا سکونتی 
بالفصل  حوزه  و  مهر  مسکن  سایت  مسکونی،  مجتمع  مسکونی، 

محدوده سایت مسکن مهر قابل دسته بندی است.
راهکار های  به  می تواند  عوامل  این  با  مرتبط  نیازهای  به  پاسخ   
شهر  مهر  مسکن  خصوص  در  بنابراین  ــود.  ش ختم  پیشنهادی 

دهقان پیشنهادهایی ارائه می گردد:
که یافته ها 	• در خصوص سایت مسکن مهر دهاقان، همان طور 

ایجاد  روی  بر  امــر  مسئوالن  تمرکز  می بایست  می دهد،  نشان 
خدمات رفاهی پایه مانند مدرسه، کالنتری و مسجد در محدوده 
این  گروه های سنی متفاوت در  گیرد. سکونت  قرار  این سایت 
سایت ایجاب می کند تا خدمات رفاهی هر چه سریعتر برای آنها 

فراهم آورده شود.
گر قرار به ادامه ایجاد سایت های مسکن مهر در شهرهایی مانند 	• ا

شهر دهاقان می باشد، می بایست ضوابط و معیارهای دقیقی 
کنان  گرفته شود. برای سا برای مکانیابی این سایت ها در نظر 
کز سرزنده  مسکن مهر شهر دهاقان دوری از مرکز شهر و نبود مرا
در محدوده بالفصل آنها، جز به معنای جدا افتادگی آنها از شهر 
که  نیست. رسیدگی و نظارت بر این سایت ها امریست ضروری 
این  بر  قرار دهند. عالوه  نظر  را مد  آن  امر می بایست  مسئوالن 
قرار گیری  شد،  عنوان  نیز  تحقیق  یافته های  در  که  طور  همان 
سایت های مسکن مهر در مجاورت فعالیت های آالینده و باقی  
قابل  غیر  مهر  مسکن  سایت  در  ساختمانی  نخاله های  ماندن 

قبول است.

کنون به عنوان یکی از بزرگترین سیاست های دولت  مسکن مهر تا
تشخیص  اســت.  ــوده  ب جامعه  درآمـــد  کم  قشر  مسکن  تأمین  در 
میزان موفقیت و عدم موفقیت این طرح ها می بایست توسط قشر 
که  کن در مجتمع های مسکن مهر تعیین شود. این  کم  درآمد سا
ادوار  به عنوان موفق ترین طرح مسکن در  این طرح  از  مسئوالن 
پایین و یک  به  باال  بازتاب تفکرات سیستم  یاد می کنند،  گذشته 
اینگونه  انجام شده می توان  ارزیابی های  به  با توجه  سویه است. 
که مسکن مهر اجرا شده در شهر دهاقان در مفهوم  گرفت  نتیجه 
که  واقعی خود از معنای محیط مسکونی به دور است. این دیدگاه 
کم  درآمد نگاه  صرفًا به مسکن مهر به عنوان یک سرپناه برای قشر 
کیفیت زندگی  شود، غیر قابل قبول می باشد. هدف، ارتقای سطح 
که شاید این شرایط از  این افراد است. هر چند باید اذعان داشت 
یک  مالکیت  عواقب  مدت  طوالنی  در  اما  باشد،  بهتر  بی مسکنی 
مسکن بد می تواند بسیار مهلک تر از بی مسکنی باشد. دو مشکل 
کنان مسکن مهر شهر  که بیشترین تأثیر را در نارضایتی سا عمده ای 
به  پایه و دسترسی  رفاهی  از خدمات  دهاقان داشته اند، عبارتند 
کاربری  کز عمده فعالیتی. عامل خدمات رفاهی پایه شامل سه  مرا
آموزشی، مذهبی و انتظامی می باشد. با توجه به مصاحبه های به 
برای تحصیل  نبود مدرسه  به  کنان  تمامی سا تقریبًا  آمده،  عمل 
به  مــحــدوده  آن  در  کالنتری  نبود  حتی  و  مسجد  نبود  فــرزنــدان، 
که  منظور تأمین امنیت اشاره نموده اند. نکته قابل توجه دیگر این 
کوچکی به شمار می آید و فاصله  که شهر دهاقان شهر  با وجودی 
کیلومتر است، باز هم  کز شهری یک تا دو  سایت مسکن مهر به مرا
کز ناراضی بوده و خواهان تشکیل مرکز  کنان از دور بودن این مرا سا
این  مــوارد  این  تمامی  می باشند.  مهر  مسکن  سایت  در  فعالیتی 
که اصول و مبانی طرح های مسکن مهر صرفًا  نکته را بیان می کند 
ایجاد محیط  نه  کید دارد  تأ کم  درآمد  برای قشر  تأمین سرپناه  بر 
مسکونی. در این مقاله سعی بر آن شد تا با استفاده از روش تحلیل 
که بستر و زمینه1 سایت  کتشافی، شاخص ها بر مبنای آنچه  عاملی ا
مسکن مهر شهر دهاقان را ساختار می بخشند، ارزیابی شود. هیچ 
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کم درآمد 	• شاید هدف اصلی مسکن مهر تأمین سرپناه برای قشر 
که پذیرش شرایط  گاه باشند  جامعه باشد اما مسئوالن امر باید آ
محیط  با  زندگی  کنار  در  مهر  مسکن  مجتمع های  در  زندگی 
گر نظام برنامه ریزی و  مسکونی با کیفیت است که معنا می یابد. ا
کم  در آمد حق داشتن مسکن را می دهد،  کشور به قشر  مدیریتی 
کم  درآمد نیز توجه  کنار آن به نحوه زندگی آتی قشر  می بایست در 
کند. خالی بودن سایت مسکن مهر دهاقان از کاربری های متنوع 
کیفیت سکونت این سایت صدمه  خرد مقیاس به سرزندگی و 
که در فضاهای خالی  کرده است. پیشنهاد می گردد  جدی وارد 
موجود در سایت مسکن مهر شهر دهاقان )کما این که برای سایر 
سایت های مسکن مهر در ایران نیز تا حدود زیادی صادق است( 

گیرد. کابری های خرد محلی شکل  مجموعه ای مختلط از 
که قبل از ورود به فرآیند ساخت مجتمع های 	• پیشنهاد می گردد 

این  ساخت وساز  نحوه  بر  نظارت  منسجم  فرآیند  مهر،  مسکن 
کنان مسکن مهر دهاقان  گردد. بسیاری از سا مجتمع ها تدوین 
از فرآیند مسکن دار شدن ابراز خشنودی نموده اند اما به شدت 
کار رفته در آن ناخشنود  از نحوه ایمنی ساختمان و مصالح به 
رفته  کــار  به  ساختمانی  مصالح  ناپایداری  همچنین  هستند. 
موجب شده تا هزینه تعمیرات واحدهای مسکونی باال رفته و 

این مغایر هدف اصلی پروژه های مسکن مهر می باشد.
دسترسی به حمل ونقل عمومی در راستای برقراری ارتباط میان 	•

سالم ترین  از  یکی  می تواند  شهری  کز  مرا و  مهر  مسکن  سایت 
کنان با شهر باشد. بنابراین  کم  هزینه ترین راه های ارتباط سا و 
نیز  و  عمومی  حمل ونقل  ایستگاه های  که  می گردد  پیشنهاد 
ایجاد  دهاقان  مهر  مسکن  سایت  در  باال  تواتر  با  سرویس های 

شود.
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