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چکیده
مسکن به عنوان یک نیاز همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. در ایران نیز سیاست های مختلفی، برنامه ریزی و 
که مسکن مهر به عنوان یکی از بزرگ ترین  اجرا شده است. یکی از این سیاست ها، برنامه مسکن مهر است. با وجود آن 
ارائــه شده است، مشکالت اجتماعی و  کم درآمــد  گروه های  و پربحث ترین طرح های ملی به منظور حل مشکل مسکن 
کارگیری چه اصولی می توان  که با به  کنان را همراه داشته است. بنابراین پرسش اصلی این است  به عبارتی نارضایتی سا
کنان را ارتقا داده و مانع از بروز مشکالت در این محدوده ها شد. مقاله حاضر با هدف تحلیل برنامه ریزی  رضایتمندی سا
مسکن مهر و سنجش رضایتمندی سکونتی در شهرک مهرگان تدوین شده و به شناسایی اصول، ابعاد و متغیرهای آن 
می پردازد. بررسی ها طبق روش تحقیق بنیادی، تحلیل قیاسی و استنتاجی صورت پذیرفته و در ادامه متغیرهای دستیابی 
گرفتند. سپس، اطالعات  کنان مورد نظرسنجی قرار  از سا به رضایتمندی سکونتی در مسکن مهر در قالب پرسشنامه و 
گرفته  حاصل با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیونی و تحلیل معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار 
و از نرم افزارهای Spss ،Lisrel و Smart PLS استفاده شده است. در این میان »جامع نگری« به عنوان یکی از اصول مهم 
کرده است.  از تمرکز صرف به بخشی از مشکالت جلوگیری  که به موجب ایجاد نگاهی یکپارچه به مسائل،  معرفی شده 
کنان در تمام فرآیند مسکن مهر، ضمن بهره  مندی از  از سوی دیگر »توسعه اجتماع مبنا« موجب می شود تا با حضور سا
کنان نزدیک شده و در نهایت  دارایی های جامعه محلی و سرمایه های اجتماعی، اقدامات مسکن مهر به دیدگاه های سا
از اصول مهم در سیاست های  آنها حاصل شود. به عبارت دیگر دو اصل جامع نگری و توسعه اجتماع مبنا  رضایتمندی 
کنان را از نتایج آن داشت. در انتها  کنار اصل »فرآیندمحوری«، می توان انتظار رضایتمندی سا که در  مسکن مهر می باشند 

گرفته است. تأثیر اصل توسعه اجتماع مبنا بر اصل جامع نگری مورد بررسی قرار 

گان كلیدی: مسکن مهر، اصول، رضایتمندی سکونتی، شهرک مهرگان.  واژ
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مقدمه. 1
مسکن از جنبه های مختلف در زندگی انسان اهمیت دارد. از نظر 
اقتصادی، مسکن به عنوان یك دارایی و سرمایه تلقی می شود. از نظر 
اجتماعی، مسکن شرایط مطلوب را برای خانواده به منظور تحقق 
همبستگی  و  ثبات  همچنین  می نماید.  فراهم  آنها  فعالیت های 
خانواده را موجب می شود. از نظر روانی و جسمی، مسکن مناسب 
آرامــش اعصاب و فکر  آرامــش و تجدید قــوا،  بــرای  می تواند محلی 
روزانــه  کار  از  ناشی  جسمی  و  فکری  خستگی های  و  باشد  فرد  در 
کند. از نظر  را از وی زدوده یا او را از جنبه روانــی آمــاده فعالیت ها 
کودکان  کم بیش از حد در خانه، تنها بر روی  فرهنگی وآموزشی، ترا
کم و  کم،  کن در یك خانه مترا تأثیر نمی گذارد بلکه تمامی افراد سا
ج از  گون تحت تأثیر منفی نیروهای خار گونا بیش و به نسبت های 
کنترل ناشی از ازدحام قرار می گیرند )seyfodin,1992:34(. بنابراین 
طول  در  مهم  مــوارد  جمله  از  مطلوب،  سرپناه  به  هرانسان  نیاز 
زندگی وی محسوب می شود. در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
کید شده  ایران نیز نیاز به مسکن برای هر فرد و خانواده ایرانی تأ
است. به استناد ماده 31 قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب 
با  ایرانی بوده و دولت موظف است  نیاز،حق هر فرد و خانواده  با 
که نیازمندترند، زمینه اجرایی این اصل را  رعایت اولویت برای آنها 
کند، )vezarat farhang & ershad,1989:58( تا بتوان مشکل  فراهم 
ایجاد  به منظور  بنابراین مسکن مهر  را حل نمود.  تأمین مسکن 
زمینه و بسترسازی برای تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت و 
کمیتی دولت در امر تأمین  کم درآمد، تقویت نقش حا به ویژه اقشار 
مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازی 
گروهای کم درآمد، طبق بند »د« تبصره شش در قانون بودجه سال 
کارخود قرار  1386 احداث 1/5میلیون واحد مسکونی را در دستور 
داده است. بر این اساس دولت در برنامه ای جدید، زمین های در 
اختیار خود را بدون انتقال مالکیت، در چرخه تولید مسکن وارد 
گذاری حق بهره برداری طویل المدت )99 ساله( به  می نماید و با وا
کردن  افراد متقاضی واجد شرایط در قالب تعاونی، سعی در جدا 
قیمت زمین از هزینه تمام شده مسکن و همچنین افزایش عرضه 
بــازار آشفته مسکن دارد  کردن  مسکن و تالش به منظور متعادل 
واحدهای  ایــن   Kariman,2008:9(.  )Rashidnahal,Rezaei & 
مسکونی در اراضی داخل محدوده شهرها، اراضی الحاقی به داخل 
محدوده، اراضی پیرامون روستاها، شهرك ها و شهرهای جدید به 
زیر ساخت می رود. هرچند که وجود برخی مسائل و مشکالت مانند 
ساخت وسازها  بــودن  یکسان  اجــرا،  از  قبل  جامع  مطالعات  عدم 
کمبود زیرساخت های  و عدم توجه به شرایط اقلیمی و فرهنگی، 
نامناسب  مکانیابی  و  آنها  جمعیت پذیری  نبودن  شفاف  اصلی، 
آنها در قالب شهرهای جدید باعث ایجاد ابهام در آینده این طرح 
بخش های  مهمترین  از  یکی  که  است  حالی  در  این  اســت.  شده 
برنامه ریزی و طراحی شهری، طراحی و برنامه ریزی توسعه مسکن 
و  اشتغال  پایه  زنــدگــی،  هزینه  همانند  اقتصادی  عــوامــل  ــت؛  اس
درآمدهای ناپایدار در برنامه ریزی مسکن دارای نقش بسیار مهمی 
سبک  گــرایــش هــای  منطقه ای،  بومی  زبـــان  مــعــمــاری،  هستند. 
عوامل  سایر  و  محلی  سنن  و  آداب  جغرافیا،  هــوا،  و  آب  شناسی، 

مختلف  مکان های  در  مسکن  طراحی  و  برنامه ریزی  توسعه  بر 
اجــرای  در  مــوارد  ایــن  که   )Sendich,2006:185( می گذارند  تأثیر 
کالنشهر  کمتر مشاهده می شود. مسکن مهر در  طرح مسکن مهر 
محدوده  و  بینالود  گلبهار،  جدید  شهرهای  قالب  در  نیز  مشهد 
که هنوز به  منفصل قرقی )نمونه موردی تحقیق( اجرا شده است 
و دچار مشکالت متعددی است. طرح  نرسیده  گــذاری  وا مرحله 
کالنشهر  حریم  از  بیرون  در  قرقی  هکتاری  اراضی 180  آماده سازی 
مشهد و در حاشیه روستای قرقی برای اسکان جمعیت و به منظور 
محدوده  است.  شده  انجام  مسکن  انبوه سازی  پروژه های  انجام 
منفصل قرقی)شهرک مهرگان( در حدود 10 کیلومتری شمال مشهد 
و در حاشیه جاده سیمان قرار دارد. با برنامه مسکن مهر نزدیک 
 ) Farnahad به 30 هزار نفر در این شهر صاحب مسکن می شوند
)Consulting Engineers,2008:46. در تأمین مسکن اقشارکم درآمد 
برنامه ریزی زمانی می تواند موجب دستیابی به بهبود رضایتمندی 
و  راستای حل مسائل  در  برنامه ریزی  اقدامات  که  سکونتی شود 
اقشارکم  مسکن  برنامه ریزی  دیگر  عبارت  به  برآید.  آن  مشکالت 
رضایتمندی  و  کیفیت  ارتقای  راستای  در  می تواند  زمانی  درآمــد 
کلیه ابعاد رضایتمندی سکونتی را  که  سکونتی در این نواحی باشد 
همزمان مورد توجه قرار دهد. رضایتمندی سکونتی متأثر از شرایط 
کالبدی، اجتماعی و خدماتی( و بعد ذهنی )شخصی(  عینی )ابعاد 
است؛ به بیان دیگر ابعاد عینی و قضاوت های شخصی در نهایت 
در  گــر  ا بــنــابــرایــن  شــد.  خــواهــد  سکونتی  رضایتمندی  بــه  منجر 
برنامه ریزی شهری خواستار تقویت این موضوع باشیم، می بایست 
بهبود و ارتقای ابعاد فوق را در نظر داشته باشیم. در تحقیق پیش 
رو سعی بر آن خواهد بود تا ضمن تبیین ابعاد رضایتمندی سکونتی 
در سیاست های مسکن اقشارکم درآمد، از طریق شناسایی اصول 
دستیابی به این مهم در اجرای سیاست مسکن مهر، ارتباط میان 
موضوع رضایتمندی سکونتی با برنامه ریزی مسکن را تبیین کرده 
درآمد  اقشارکم  مسکن  و به شناسایی خألهای احتمالی برنامه 
و  ارائــه  مهرگان(  قرقی)شهرک  منفصل  حــال حاضر در مــحــدوده 
منظور ارتقای  پایدار به  مسکن  پیشنهادهایی بــرای برنامه ریزی 
دنبال  به  راستا،  این  در  بنابراین  کنان بــپــردازد.  رضایتمندی سا
متغیرهای  و  ابعاد  اصــول،  بین  معنادار  رابطه  فرضیه  رد  یا  تأیید 
رضایتمندی سکونتی با برنامه های مسکن اقشارکم درآمد )مسکن 
اصل  بر  اجتماع مبنا  توسعه  اصــل  معنادار  و  مثبت  تأثیر  و  مهر( 

جامع نگری می باشد.

مبانی نظری تحقیق. 2
• مسکن	

   مسکن دارای ابعاد متفاوتی است و نمی توان از آن تعریف واحدی 
ارائه داد. از یک سو مسکن یک مکان فیزیکی است و به عنوان سرپناه 
)Schwartz,2006:4(یک نیاز اولیه و اساس خانوار به حساب می آید

محیط  کــل  فیزیکی،  مــکــان  بــر  عـــالوه  مسکن،  دیــگــر  ســویــی  از  و 
که شامل تمامی خدمات و تسهیالت  مسکونی را نیز در برمی گیرد 
ضروری مورد نیاز برای بهتر زیستن خانواده و طرح های اشتغال، 
آموزش و بهداشت افراد است )Boshagh,2012:44( . پرداختن به 
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و  برنامه ریزی  ابــزار  کلیدی ترین  عنوان  به  مسکن،  شاخصه های 
تشکیل دهنده شالوده اصلی آن را می توان از حساس ترین مراحل 
برنامه ریزی دانست. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی، 
بر  در  نیز  را  آن  پــیــرامــون  محیط  مسکونی،  واحـــد  خــود  بــر  عـــالوه 

. )Poormohammadi,2006:3(می گیرد

•  برنامه ریزی مسکن مهر	
کشورهای در حال توسعه  کم درآمد در  گروه های     مشکل مسکن 
خود  که  است  مــداوم  و  سریع  شهرنشینی  تجربه  از  ناشی  عمومًا 
پیامد رشد جمعیت و مهاجرت از نواحی روستایی به نقاط شهری 
توسعه،  حال  در  کشورهای  شهرهای  سبب  همین  به  می باشد. 
بیش از سایر نقاط شهری با تقاضای مسکن قابل استطاعت برای 
رقابت  بوده و همچنین محل  کم درآمــد شهری مواجه  گروه های 
مسکن  با  مرتبط  خدمات  و  شهری  زیرساخت های  بــرای  نــزاع  و 

. )Golubchikov,2012:60(می باشند
   در ایران، طی چند سال اخیر، به منظور پاسخگویی به انتظارات 
دولــت  ــد،  درآمـ کــم  اقــشــار  ــرای  ب مسکن  زمینه  در  عرفی  و  قانونی 
نقد  در  اســت.  گرفته  پیش  در  را  مهر«  »مسکن  احــداث  سیاست 
مباحث  نرسیده،  ثمر  به  آن  عینی  نتایج  هنوز  که  سیاست  ایــن 
دامنه داری در جریان است )Poorjohari,2010:14(. طرح مسکن 
گذاری حق بهره برداری از زمین برای ساخت مسکن  مهر در قالب وا
کاهش  کوچک با متوسط زیربنای هر واحد 75 متر مربع و با هدف 
و حذف هزینه زمین از قیمت تمام شده ساختمان برای انطباق 
گرفته  نظر  در  درآمــد  میان  و  درآمــد  کم  خانوارهای  مالی  تــوان  با 
کلیه متقاضیان فاقد مسکن )اعم از  شده است. مطابق این طرح 
کارکنان دولت، کارگران و صاحبان مشاغل آزاد( در قالب تعاونی های 
به  و  استان، سازماندهی  و  تعاون شهرستان  اداره  توسط  مسکن 
سازمان مسکن و شهرسازی معرفی می شوند. در این طرح دولت 
عالوه بر حذف قیمت زمین، با پرداخت 15 میلیون تومان وام در 
دو بخش آماده سازی زمین )یک میلیون( و ساخت ) 14 میلیون 
تومان( درصدی از هزینه های آماده سازی و ساخت را به واجدین 
شرایط پرداخت می کند تا پس از تحویل قطعی مسکن این مبالغ 
در اقساط 15 ساله و بر اساس نرخ سود روز بانکی بازپرداخت شود. 
به  )Poormohamadi, Sadremoosavi & Abedini,2012:14(،کــــه 

تازگی مبلغ وام تا 25میلیون تومان افزایش یافته است.

• رضایتمندی سکونتی 	
می تواند  زمــانــی  برنامه ریزی  اقــشــارکــم درآمــد  مسکن  تأمین  در    
که  بــهــبــود رضــایــتــمــنــدی سکونتی شـــود  ــه  ب مــوجــب دســتــیــابــی 
اقدامات برنامه ریزی در راستای حل مسائل و مشکالت آن برآید. 
بر  آنها(  شخصیتی  ویژگی های  آن  تبع  به  )و  کنان  سا گر  ا بنابراین 
نتایج  انتظار داشت  باشند، می توان  تأثیرگذار  برنامه های مسکن 
کنان  سا انتظارات  با  همسو  نیز  مسکن(  امــر )سیاست های  ایــن 
و  مــک کــری  ــود.  ش موجب  را  آنها  رضایتمندی  نهایت  در  و  ــوده  ب
تجربه  شده  رضایت  میزان  معادل  را  سکونتی  رضایتمندی  دی، 
فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود بیان 

کات  که اغلب برای ارزیابی ادرا  )McCray & Day, 1977:43(کرده اند
کنان از واحد مسکونی و محیط زندگی خویش به  و احساسات سا
کمپل این مفهوم را از نشانه های مهم مبنی بر وجود  کار می رود. 
تلّقی  خویش  زندگی  کیفیت  به  نسبت  کنان  سا مثبت  کـــات  ادرا
می کند )Campbell et al, 1996:39(. اندیشمندان دیگری نیز در این 
حوزه به ارائه تعاریفی مرتبط با این موضوع پرداخته اند که با بررسی 
قضاوت  و  ارزیــابــی  حاصل  را  سکونتی  رضایتمندی  می توان  آنها 
ایده آل  با  از شرایط موجود محیط سکونتی در نسبت  فرد  ذهنی 
کرد. به  بیان  دیگر رضایتمندی حاصل ویژگی های  ذهنی او تعریف 

عینی محیط اطراف و قضاوت ذهنی از آن شرایط می باشد. 

 اصول، مؤلفه ها و معیارهای رضایتمندی سکونتی مسکن مهر	•
راستای  در  می تواند  زمــانــی  اقــشــارکــم درآمــد  مسکن  برنامه ریزی 
کلیه  که  کیفیت و رضایتمندی سکونتی در این نواحی باشد  ارتقای 
ابعاد تأثیرگذار بر قضاوت از رضایتمندی سکونتی را همزمان مورد 
توجه قرار دهد. بنابراین در این تحقیق، با مطالعه سوابق نظری 
و تجربی مربوط به میزان رضایت از سکونتگاه، هفت بعد فوق از 
در  برنامه ریزی مسکن  در  بر رضایتمندی سکونتی  تأثیرگذار  ابعاد 
ذهنی  اجتماع مبنایی)بعد  اصل  دو  بر  که  است  شده  گرفته  نظر 
رضایتمندی( و جامع نگری)بعد عینی رضایتمندی( تقسیم شده 
را دارند.  و در حوزه مطالعات شهری قابلیت برنامه ریزی و بهبود 
بنابراین در ادامه به معرفی اصول، مؤلفه ها، معیارها و شاخص ها 

در جدول شماره 1 پرداخته  شده است: 
با توجه به مفاهیم جدول شماره یک، رضایتمندی سکونتی در 
مسکن اقشارکم درآمد متأثر از دو اصل اجتماع مبنایی )بعد ذهنی 

رضایتمندی( و جامع نگری )بعد عینی رضایتمندی( می باشد. 
• فرآیند برنامه ریزی مسکن پایدار	

 برنامه ریزی مسکن مبتنی بر یک فرآیند پایدار، یکی دیگر از اصول 
مهم در برنامه ریزی مسکن مهر به منظور دستیابی به رضایتمندی 
یک پــروژه  مسکن،  برنامه ریزی  سکونتی اســت. به عبارت دیگر 
ایــن امــر در یــک فرآیند  ــود، بلکه  بــا پــایــان تعریف شــده نخواهد ب
پایدار مبتنی بر رویکرد راهبردی در امر برنامه ریزی است و فرآیند 
مسکن نیز شامل مــراحــل زمینه سازی، شناخت،  برنامه ریزی 
چشم اندازسازی، تعریف راهبردها، سیاست ها و طرح های اجرایی 
و  با توجه به تمام ابعاد کالبدی_خدماتی، اقتصادی، اجتماعی 
شخصی_رفتاری خواهد بود. نکته قابل تأمل در این فرآیند، حضور 
کنان در تمام مراحل می باشد که دستیابی به این  و مشارکت سا
مهم نیازمند بسترسازی است که با عنوان یک مرحله زمینه سازی 
سرمایه های اجتماعی  قابلیت تحّقق دارد که در آن به ارتــقــای 
)مشارکت، ایجاد شبکه های اجتماعی، ایجاد و استفاده از ارزش ها 
و هنجارها و اعتمادسازی( و تغییراتی در نظام مدیریت شهری و 
محلی چه در حوزه قانونی و چه ترتیبات سازمانی باید توجه شود. 

که سه  گفت    در مجموع با توجه به مطالب بیان شده، می توان 
اصل جامع نگری، اجتماع مبنایی و فرآیندمحوری بر رضایتمندی 
که  است  تأثیرگذار  مهر(  )مسکن  کم درآمد  اقشار  مسکن  سکونتی 

نمودار شماره 1 مدل مفهومی تحقیق حاضر را نشان می دهد:
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جدول شماره1: مستندسازی مؤلفه و شاخص های بررسی رضایتمندی سکونتی در مسکن مهر

مطالعات شاخصمعیارها و شاخص هامؤلفه هااصولردیف

1

اجــــتــــمــــاع 
مبنایی

شخصی-
رفتاری

  carp & carp, 1982 - سن

  Van poll, 1997 - جنسیت2

  Kaitille, 1993 - مالکیت 3

  Galster & Hesser, 1981 - بعد خانوار4

  Lee & Guest, 1983 - میزان تحصیالت5

  Mecrea et al, 2005 - مدت اقامت6

7

جـــــــــامـــــــــع 
نگری

ــدی –  ــ ــ ــب ــ ــ ــال ــ ــ ک
محیطی

فیزیکی

  Galster & Hesser, 1981 - نوع مسکن

  Galster & Hesser, 1981 - اندازه مسکن8

  Miller et al., 1980 - مسائل ایمنی مسکن9

  Mohit et al., 2010 - تعداد و اندازه اتاق ها10

11
زیبایی شناختی

  Hourihan, 1984 - نمای مسکن

  Rohe and Stegman, 1991 - دید و منظر12

کم 13 کم انسانی و ازدحام ترا   Galster & Hesser, 1981 -ترا

14

آلودگی

  Varaday, 1983 - صدا

  Baiden et al, 2011 - بو15

  Salleh, 2008 - هوا 16

17

خدماتی

امکانات

  Campbell et al, 1996 - آموزشی

  Campbell et al, 1996 - درمانی18

کز خرید19   Campobell et al, 1996 - مرا

کز تفریحی و فضای سبز 20   Duncan, 1971 - مرا

  Turkoglu, 1997 - حمل ونقل عمومی21

22
زیرساختی

  Enosh et al, 1984 – پیاده راه های مناسب

گاز و مخابرات و سیستم 23 - آب، برق، 
  Mustapha et al, 2006 زهکشی

24

تسهیالت

  Enosh et al, 1984 - جمع آوری زباله

  Mustapha et al, 2006 - آتش نشانی25

  Mustapha et al, 2006 - پارکینگ26

  Mustapha et al, 2006 - نور و روشنایی معابر27

  Miller et al, 1980 -تسهیالت برای معلوالن28

  Enosh et al, 1984 -آسفالت معابر29

کسازی جوی ها30   Enosh et al, 1984 پا

31

ــاعــــی- ــمــ ــ ــت اجــ
روابط اجتماعیفرهنگی

  Lansing & Hendricks, 1967 - روابط با همسایگان

  Caldieron, 2011 - شبکه های اجتماعی محلی32

  Mecrea et al, 2005 - تردد افراد شرور33

  Mohit et al,2010 - حوادث رانندگی34

35

تمایل به سرمایه اقتصادی
گذاری

  Van poll, 1997 - قیمت زمین و مسکن

گذاری36   Van poll, 1997 - بازده اقتصادی برای سرمایه 

  John & Clark, 1984 -درآمد37
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پیشینه تحقیق. 3 شماره نوزدهم
ــابــی  ــا نـــام ارزی در یــک تحقیق علمی ب ــدی،  ــ اس پــورمــحــمــدی و 
سیاست های دولتی تأمین مسکن در مــورد گــروه هــای کم درآمد 
شهری )مطالعه موردی شهر زنجان(، بیان داشتند که سیاست های 
دولتی تأمین مسکن همواره با نگرش کمی صورت گرفته و این امر در 
کاهش  میزان موفقیت آن تأثیرگذار بوده است. این سیاست ها در 
اسکان غیررسمی نقش مثبت داشته اما در پروژه های دولتی تأمین 
کنان موفق  تأمین نیازهای سا مسکن، الگوهای کاربری زمین و 

.)Poormahammadi & Asadi, 2013(عمل ننموده است
رفیعیان و هــمــکــاران، در مــقــالــه ای بــا عــنــوان سنجش میزان     
با  و  مــســکــن مــهــر  ــنــان از کیفیت ســکــونــتــی  ک رضــایــتــمــنــدی ســا
مورد شناسی مهر شهر زاهدان، به بررسی رضایتمندی سکونتی از 
کی از آن  آنها حا تحقیق  پرداختند. نتایج  واحدهای مسکن مهر 
است که رضایتمندی از محیط سکونتی مسکن مهر در کلیه  سطوح 

 .)Rafiyan et al.,2014(در سطح پایینی قرار دارد
    با مطالعه پیشینه تحقیق، می توان دریافت که تا کنون در زمینه 
ابعاد  اصــول،  تعیین  و  کم درآمد  گروه های  مسکن  آسیب شناسی 
میزان  تعیین  همچنین  و  آن  تبیین  و  رضایتمندی  مؤلفه های  و 
رضایتمندی مسکن گروه های کم درآمد در استان خراسان رضوی 
موضوع و  است؛ بنابراین تکراری نبودن  تحقیقی صورت نگرفته 
برخورداری از نگاهی نو به مسئله مسکن کم درآمد، ضرورت بررسی 

حاضر را موجه می سازد.

روش شناسی تحقیق . 4
که با هدف تبیین موضوع رضایتمندی سکونتی در    تحقیق حاضر 
برنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمد شکل گرفته، در حقیقت به دنبال 
دستیابی به اصولی در برنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمد می باشد 
را موجب  کنان  آنها رضایتمندی سکونتی سا که بتوان به موجب 
به  دستیابی  موضع  از  تحقیق ها  دسته بندی  در  بنابراین  شــد. 
گردآوری اطالعات  اهداف، ماهیتی بنیادی_راهبردی را دارد. برای 
از روش کتابخانه ای_اسنادی استفاده شده و ابزار گردآوری اطالعات 
در روش میدانی به صورت تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه از 
کنان مسکن مهر و مدیران و متخصصان این امر  متقاضیان و سا
محدوده فوق می باشد. در نهایت اطالعات حاصل از پرسشنامه ها 
با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی، تحلیل رگرسیونی و 
روش تحلیل معادالت ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند 
گرفت. بنابراین از نرم افزارهای Spss ،Lisrel و Smart PLS استفاده 
شاخص های  و  مؤلفه  بــرای سنجش همبستگی،  و  شد  خواهد 
بررسی رضایتمندی سکونتی در مسکن مهر در هر سطح، به عنوان 
کنان به عنوان  متغیر مستقل و رضایتمندی اظهار شده از سوی سا
که  متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. ازاین رو، با توجه به این 
هدف اصلی این مطالعه ارزیابی میزان موفقیت طرح مسکن مهر 
آمــاری مورد  بــرای جامعه  بــوده اســت،  در قرقی )شهرک مهرگان( 
که دارای جمعیتی بالغ بر 30 هزار نفر است  مطالعه در این تحقیق 
و حدود هفت هزار و 500 خانوار را شامل می شود، بر اساس روش 
کوکران که یکی از فرمول های رایج برای به دست آوردن حجم نمونه 

نمودار شماره 1: مدل مفهومی رساله
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است و همچنین نظر تعدادی از متخصصان و اساتید، حجم نمونه 
به  نظر  مــورد  محدوده  در  پرسشنامه  تعداد 374  آمــده  دست  به 
صورت تصادفی و در ساعات مختلف روز به عنوان نمونه می باشد. 
سپس در بخش تجزیه و تحلیل برای سنجش میزان رضایتمندی 
در  آن  سنجش  و   1 شماره  جــدول  شرح  به  گویه ها  انتخاب  با  نیز 
پرسشنامه، به ارزیابی پیامدهای حاصل از اجرای طرح مسکن مهر 
کنان مستقر در   در این تحقیق، مبتنی بر سنجش رضایتمندی سا
واحدهای مسکن مهر در محله هدف )قرقی( پرداخته شده است 
و بر اساس آماره های توصیفی، میزان رضایت از واحدهای مسکن 
کم تعیین  کم و خیلی  مهر، با نمره های خیلی زیاد، زیاد، متوسط، 
قبول  قابل  اسمیرنوف،  کولموگروف  آزمــون  نتایج  که  است  شده 
ک باالی0/6 و همبستگی باالی 0/4  کتورها با ضرایب اشترا بودن فا
کتورها از جمله پیش فرض های قابل قبول  بین عوامل حاصل و فا
در این تحقیق است. همچنین برای سنجش اعتبار، از اعتبار محتوا 
)پرسشنامه قبل از اجرا در اختیار چند نفر از اساتید قرار گرفته و مورد 
تأیید واقع شده است( و برای تعیین پایایی سئوال های پرسشنامه 
گرفته  گردید. نتایج پایایی انجام  کرونباخ استفاده  از تکنیک آلفای 
که  گویه های مختلف )معیارها و شاخص ها(، نشان می دهد  برای 

گویه ها در سطح عالی و مطلوب است )جدول شماره 2(. پایایی 

بحث و یافته ها. 5
مصوب  مشهد  ناحیه  طــرح  در  غیرمتمرکز  تمرکز  سیاست  وفــق    
ایــران و طرح مجموعه  1384 شــورای عالی شهرسازی و معماری 
شهری مشهد مصوب 1388 شورای  عالی، توزیع بخشی از عملکرد 
و جمعیت شهر مشهد برای افق 1405 در هفت حوزه تعادل بخش 

ناحیه و مجموعه شهری و تقویت این شهر صرفًا در ارائه خدمات 
به  وظایف  از  بخشی  که  گردیده  مصوب  و  گرفته  قــرار  مدنظر  برتر 
شهرهای موجود یا سکونتگاه مستعد واقع در هفت حوزه، به شهر 
گردد. از جمله مجموعه روستاهای مستعد، قرقی  به تدریج تبدیل 
واقع در فاصله 10   کیلومتری  شمال مشهد و در محور جاده سیمان 
که از تجمیع روستاهای حسین آباد قرقی، قرقی سفلی،  می باشد 
قرقی علیا و سیاسک به وجود آمده است. بنابراین شهرک مهرگان 
شهرسازی  عالی  ــورای  ش حریم  در  و  مشهد  شهر  شــرق  شمال  در 
ومعماری ایران )که به تازگی تصویب شده است(، به عنوان ناحیه 4 
منطقه 3 شهرداری مشهد تصویب و اجرا شد )تصویر شماره 1(. این 
که براساس همین مطالعات، محل استقرار مسکن  در حالی بود 
مهر شهر مشهد نیز در زمین متعلق به دولت )مهرگان( و با مساحت 
 180 هکتار پیش بینی و اقدامات اجرایی )آماده سازی اراضی 

ً
حدودا

گذاری به شرکت های انبوه ساز برای احداث واحدهای  و سپس وا
افتتاح  با  همزمان  و  گردید  آغــاز  آن(  در  کم درآمد  اقشار  مسکونی 
می باشد،  مسکونی  ــد  واح ــزار  ه دو  بــر  بالغ  کــه  پـــروژه  نخست  فــاز 
انجام  و  نــگــهــداری  بــرای  مشهد  شــهــرداری  بــا  نیز  پیگیری هایی 
خدمات شهری به عنوان محدوده منفصل شهری مشهد به عمل 

آمد. 
پیش بینی جمعیتی برای افق 1405 برای این محدوده، بالغ بر 50 
که از این میزان 30 هزار نفر جمعیت در محدوده  هزار نفر می باشد 
مسکن مهر و 20 هزار نفر برای جمعیت موجود روستاها با احتساب 
 )Farnahad اســت  شــده  گرفته  نظر  در  آنــهــا  جمعیتی  رشــد  ــرخ  ن

. Consulting Engineers,2008:46(

جدول شماره2: نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه

کرونباخمتغیر وابسته گویه ها )معیارها و شاخص ها(ضریب آلفای  تعداد 
0/96137رضایت از واحدهای مسکونی قرقی)شهرک مهرگان(

تصویر شماره 1: موقعیت محدوده منفصل قرقی و اراضی شهرک مهرگان نسبت به شهر مشهد
)Farnahad Consulting Engineers,2008( :منبع
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برنامه ریزی  مالحظه  قابل  اهمیت  و  نقش  به  توجه  با  ازایـــن رو، 
مسکن به ویژه مسکن اقشارکم درآمد در این محدوده، به عنوان 
ــار اقــدامــات اجــرایــی صورت  ــت و آث یکی از اصــول مــورد توجه دول
کنان، به بررسی فرضیه های  پذیرفته بر رضایتمندی سکونتی سا

تحقیق حاضر پرداخته شده است:
• آزمون فرضیه نخست 	

»رابطه معناداری بین اصول، ابعاد و متغیرهای رضایتمندی سکونتی 
با برنامه های مسکن اقشارکم درآمد )مسکن مهر( وجود دارد«.

می توان به خروجی برازش الگو با استفاده از تحلیل عاملی استناد 
که نتایج تحلیل عاملی تأییدی طبق جدول شماره 4 نشان  نمود 
می دهد، تمامی شاخص های برازش در سطح مطلوب و مساعدی 
کرد متغیرها، عوامل و اصول  به سر می برند. بنابراین می توان ادعا 
مؤثر در رضایتمندی سکونتی در برنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمد 

)مسکن مهر( الگوی برازنده و قابل قبولی را ارائه می دهد.
جدول شماره 4: آزمون KMO و بارتلت برای سئواالت پرسشنامه

 KMO0/920آزمون

آزمون بارتلت
χ22104/178

103درجه آزادی
Sig0/000

استفاده  با  تحقیق  مفهومی  مــدل  بـــرازش  ــرای  ب مطالعه  ایــن  در 
 ،)GFI(ــرازنــدگــی ب شاخص  آزادی،  ــه  درج بــه   X2 شاخص های  از 
شاخص تعدیل برازندگی )AGFI(، میانگین مجذور پس مانده ها 
نشده  نرم  شاخص   ،)NFI( برازندگی  شده  نرم  شاخص   ،)RMR(
شاخص   ،)IFI( فــزایــنــده  بــرازنــدگــی  شــاخــص   ،)NNFI(ــرازنـــدگـــی بـ
بــرآورد  دوم  ریشه  مهم  بسیار  شاخص  و   )CFI( تطبیقی  برازندگی 
که مقادیر آن در جدول شماره    )RMSEA( واریانس خطای تقریب
5 قابل مشاهده می باشد و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل معادالت 
که در  کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است  ساختاری به 

نمودارهای شماره های 2و3 مالحظه می گردد. 
جدول شماره 5: مقادیر شاخص های برازش مدل و نتیجه برازش

شاخص برازشمقدار مطلوبمقدار الگو
1/22>3/00χ2/df
0/97<0/90GFI1

0/92<0/90AGFI2

0/024>0/05RMR3

0/92<0/90NFI 4

0/95<0/90NNFI 5

0/75<0/90IFI6

0/96<0/90CFI7

0/054>0/08RMSEA8

حالت  در  فرضیه ها  نتایج  و  كلی  مدل  اندازه گیری   :2 شماره  نمودار 
Smart PLS استاندارد به كمک نرم افزار

حالت  در  فرضیه ها  نتایج  و  كلی  مدل  اندازه گیری   :3 شماره  نمودار 
Smart PLS معنی دار به كمک نرم افزار

مطابق نمودارهای فوق مالحظه می گردد، مقدار ضریب مسیر در 
ج از بازه استاندارد 1.96-  حالت معنی داری برای تمامی روابط خار
و می توان  برقرار است  روابــط  تمامی  رو  این  از  گرفته  قرار  و 1.96+ 
شرایط  از  محیط  کیفیت  مطلوبیت  مؤلفه های  تمامی  پذیرفت 
مساعدی  و  مطلوب  وضعیت  در  قرقی  منفصل  محدوده  مسکن 

برخوردار می باشند.
• آزمون فرضیه دوم 	

اصــول  بــر  مــعــنــی داری  و  مثبت  تأثیر  اجتماع مبنا  توسعه  ــل  »اص  
جامع نگری دارد«.

در این مرحله از تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیونی این 
جدول  در  رگرسیونی  تحلیل  آزمون  نتایج  می شود.  آزمون  فرضیه 

شماره 6 نشان داده شده است:

1 Goodness of Fit Index
2 Adjusted Goodness of Fit Index
3 Root Mean square Residual
4 Normed Fit Index
5 Non-Normed Fit Index
6 Incremental Fit Index
7 Comparative Fit Index
8 Root Mean Square Error of Approximation
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برنامه ریزی مسکن مورد توجه قرار بگیرند، می توان انتظار دستیابی به 
رضایتمندی سکونتی از اقدامات برنامه ریزی مسکن مهر را داشت.

با توجه به جدول فوق مالحظه می گردد، مقدار معنی داری برای 
کوچکتر از عدد استاندارد  که  این رابطه عدد 0.005 به دست آمده 
0.05 است. بنابراین در سطح اطمینان 95 درصد می توان پذیرفت 
اصــول  بــر  مــعــنــی داری  و  مثبت  تأثیر  اجتماع مبنا  توسعه  اصــل 

جامع نگری دارد.

نتیجه گیری. 6
مسکن  تأمین  منظور  به  سیاستی  منزله  به  مهر  مسکن  طــرح     
گسترده  ابعادی  با  شهری  کم درآمد  گروه های  برای  قیمت  ارزان 
)یك و نیم میلیون واحد مسکونی( شناخته می شود. از این رو در 
و  تفوق  مسکن  جنبه های  سایر  بر  اقتصادی  بعد  سیاست،  این 
که مسکن چیزی باالتر از سقفی باالی  برتری دارد. با توجه به آن 
رفع  در  مسکن  ویژگی های  سایر  به  توجه  می شود،  محسوب  سر 
امــری  کنان،  سا رضایتمندی  بــه  دستیابی  و  کنان  سا نیازهای 
محیط  کیفیت  به  بی اعتنایی  واقــع  در  می رسد.  نظر  به  ضــروری 
برده  نام  سیاست  کنان،  سا سکونتی  نیازهای  متعاقبًا  و  سکونتی 
را با بحران های جدی و عدم دستیابی به اهداف، مواجه خواهد 
زمانی  بــرنــامــه ریــزی  اقــشــارکــم درآمــد،  مسکن  تأمین  در  ســاخــت. 
که  می تواند موجب دستیابی به بهبود رضایتمندی سکونتی شود 
اقدامات برنامه ریزی در راستای حل مسائل و مشکالت آن برآید. 

به عبارت دیگر برنامه ریزی مسکن اقشارکم درآمد زمانی می تواند در 
کیفیت و رضایتمندی سکونتی در این نواحی باشد  راستای ارتقای 
که کلیه ابعاد رضایتمندی سکونتی را همزمان مورد توجه قرار دهد. 
رضایتمندی سکونتی متأثر از شرایط عینی )ابعاد کالبدی، اجتماعی 
و خدماتی( و بعد ذهنی )شخصی( است. به بیان دیگر ابعاد عینی 
و قضاوت های شخصی در نهایت منجر به رضایتمندی سکونتی 
تقویت  خواستار  گر  ا شهری  برنامه ریزی  در  بنابراین  شد.  خواهد 
این موضوع باشیم، می بایست بهبود و ارتقای ابعاد فوق را در نظر 
داشته باشیم. دستیابی به ابعاد فوق در برنامه ریزی مسکن مهر 
مستلزم توجه به دو اصل جامع نگری به مسائل و اجتماع مبنایی 
که »جامع نگری« با ایجاد  می باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد 
حضور  بــا  اجتماع مبنا«  »توسعه  و  مسائل  بــه  یکپارچه  نگاهی 
کنار اصل »فرآیندمحوری«  کنان در تمام فرآیند برنامه ریزی در  سا
با نگاه از پایین به باال، می بایست سرلوحه اقدامات اجرایی برنامه 
مسکن مهر شهرک مهرگان قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد رضایتمندی 

کنان باشیم. سکونتی سا
بعد  به   1980 دهه های  در   ،7 شماره  جــدول  طبق  که  موضوعی 
گرفته ولی در  قرار  توجه  برنامه ریزی مسکن جهان مورد  در نظام 
صورت  به  یا  و  بــوده  غفلت  مــورد  توسعه  پنجم  تا  اول  برنامه های 

جزئی لحاظ شده است.

جدول شماره 6: نتایج تحلیل رگرسیونی

مدل
ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد t معنی داری

بتا انحراف استاندارد بتای استاندارد بتا انحراف استاندارد

1
)مقدار( 4/956 0/358 13/826 0/000

اصل توسعه اجتماع مبنا 0/559 0/195 0/274 2/860 0/005

متغیر وابسته: اصل جامع نگری

جدول شماره 7: عوامل مؤثر بر رضایتمندی سکونتی مسکن مهر در اندیشه ها و نظریات در جهان و ایران

اجتماعیاقتصادیکالبدیدوره تاریخی/ ابعاد
مدیریتی 
)مشارکتی(

رفتاری
 )شخصی(

جهان

قبل از دهه 1970
     نظر

     اقدام

1970 تا 1980
     نظر

     اقدام

کنون 1980 تا
     نظر

     اقدام

ایران

کنون بعد از انقالب تا
)در برنامه های اول تا پنجم(

     نظر

     اقدام

بر رضایتمندی سکونتی در  و مؤلفه های مؤثر  در تصویر شماره 2 اصول 
گر این اصول و مؤلفه ها در فرآیند  برنامه مسکن مهر تبیین شده است. ا
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