
چکیده
مسکن مهر در راستای پاسخ به نیاز سرپناه اقشار متوسط و ضعیف جامعه برنامه ریزی و ساخته شد اما تا چه اندازه این 
که در طراحی این  گونی فراوانی  گونا کنان را به همراه دارد؟ در شهر همدان با توجه به  پروژه موفق بوده و رضایت مندی سا
کمتر محور مطالعه بوده است. به  مجموعه ها دیده می شود )بعضی محصور و بعضی متصل به بافت شهری(، مسکن مهر 
کم بر مجموعه های مسکونی مهر شهر همدان، سه  کالبدی و فضایی حا همین منظور پژوهش حاضر با تمرکز بر مؤلفه های 
که در مجموعه های  کثر تجربیات جهانی بیان می دارند  مجموعه مسکونی محصور و غیرمحصور را مورد آزمون قرار داد. ا
مسکونی محصور نسبت به مجتمع های غیرمحصور، وضعیت سکونتی مطلوبتری که انتظار می رود، دیده نمی شود؛ همین 
گرفت. روش تحقیق مقاله حاضر، در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش  ک عمل قرار  موضوع در پژوهش حاضر مال
توصیفی و تحلیلی است. به منظور تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس)به روش بونفرونی(، تی تست مستقل، تحلیل ضریب 
کی از آن است که بین میانگین رضایت مندی سه محله  همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حا
کالبدی و فضایی مؤثر بر رضایت مندی سکونتی در هر مجموعه  اختالف معنی داری وجود دارد. اولویت بندی مؤلفه های 
گویای آن است که در مجموعه های محصور، سالمت محیطی و در مجموعه های غیرمحصور سالمت محیطی،  مسکونی نیز 
کلی و بنا بر فرضیه اصلی پژوهش، میزان  گذاری باالتری دارند. به طور  امکانات، تسهیالت جانبی و انعطاف پذیری اثر 

کن در مجموعه های مسکونی محصور باالتر است. کل افراد سا رضایت 
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مقدمه. 1
رابطه میان افراد و محیط سکونتي آنها و میزان رضایت تجربه شده 
افراد از موقعیت سکونتي فعلي خود را می توان به رضایت مندی 
 )Rafieeyan et al.,  Walton, 2008:406(کـــــرد سکونتی تعبیر 
که شرایط فعلی  ;2014. رضایت مندی در صورتی حاصل می گردد 
سازگاري نزدیک با همان چیزي باشد که فرد براي نیاز ها و  در 
آرمان هایش تعریف کرده است )Zarei et al., 2013(. رضایت مندی 
بیشترین  و  است  زندگی  رضایت مندی  حوزه  از  بخشی  سکونتی 
تحقیق در حوزه محیط مسکونی را به خود اختصاص داده است  
به طــور کلی رضایت مندي مسکونی   .)Ge and Hokao, 2006(
کنان  توصیف کیفیت زندگی براي سا به عنوان معیار مهمی در 
محیط هاي مسکونی و همچنین یک عامل محرك تأثیر گذار در 
 Zarei et al., 2013;(نقل مکان هاي مسکونی مطالعه مــی شــود
105(. رضایت مندي را می توان یکي از معیار هاي اصلي سنجش 
را به این شکل تعریف  کیفیت محیط دانست و کیفیت محیط 
نمود:)محیط با کیفیت مناسب، احساس رفاه و رضایت مندي 
گي هاي فیزیکي یا اجتماعي و یا  از طریق ویژ کنان آن  را براي سا
نمادین به وجود مي آورد( )Rafieeyan et al., 2014; 136(. یکي 
از جنبه هاي رضایت از محیط توجه به این نکته است که زندگي 
مردم در محیط هاي مختلف مسکوني، سطوح متفاوتي از رضایت 
را در بر مي گیرد و رضایت مندي از محل سکونت به عواملي از قبیل 
کیزگي محله ها، دوستداري محیط، جذابیت، آرامش،  تمیزي و پا
آسایش، امنیت، پایداري و نوع طراحي محیط، جدید بودن بافت 
مانند طبقه اجتماعي،  و دسترسي،و نیز به شاخص هاي فردي 
سابقه سکونت، تعداد فرزند، موضوعات کلی ساختمان و مسکن، 
واحد همسایگی و محله، امکانات و دسترسی به خدمات تفریحي 
و رفاهي، فرهنگي، آموزشي و فضاي سبز و وجود فضاي تعامالت 
 )Pourahmad et al.,2011:21; Van poll,اجتماعي بستگي دارد
 1997; Haji Hosseini and Shahabian, 2015; Rafieeyan et al.,
 2014; 136; Ghosh, 2006; Salleh & Yuosof, 2006; Mulder &
 Hooimeijer, 1999, Maccrea et al., 2005, Sirgy & Cornwell,

 .2001(
رضایت مندي  یعنی  زندگی  از  رضایت مندی  که  این  به  توجه  با 
نوع  ایــن  چنانچه  ــی،  ــدگ زن بــخــش هــاي  تمامی  از  جانبه  همه 
معضالت  نــگــیــرد،  شــکــل  کــنــان  ســا مــیــان  در  رضــایــت مــنــدی  از 
شدید  تضاد هاي  شهري،  درون  مهاجرت هاي  مانند  جدي تري 
می پذیرد.  صــورت  شهري  پایین  و  باالشهر  مسئله  و  طبقاتی 
هر  در  سکونتی  رضایت مندي  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  بنابراین 
باشد،  نیز  محله  آن  کنان  سا خواسته هاي  با  مطابق  که  محله 
افزایش  منظور  به  شهري  برنامه ریزان  اهداف  اصلی ترین  از  یکی 
از    .)Shahabian et al., 2014;42( اســـت رضایت مندي سکونتی 
طراحی  و  معماری  تأثیر  اهمیت  به  می توان  باال  مــوارد  مجموع 
مجموعه  از  رضــایــت مــنــدی  ــر  ب مسکونی  واحـــد  بـــرون  و  درون 
گی هایی مانند سن، جنس،  مسکونی پی برد. به عالوه تأثیر ویژ
گرفته  قرار  کید  تأ مورد  نیز  سکونتی  رضایت مندی  بر  تحصیالت 
است. فقدان تحلیل پروژه های مسکن مهر شهر همدان از منظر 

کالبدی، در ادبیات پژوهش مشاهده  رضایت مندی از مؤلفه های 
ح شده  می شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر دو مقوله مطر
همدان)از  شهر  مهر  مسکونی  مجموعه های  در  مفصل  طــور  به 
ج شده از ادبیات پژوهشی این عرصه(  طریق متغیر های مستخر
حاضر،  پژوهش  نــو آوری  جنبه  دیگر  از  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد 
است.  سکونتی  رضایت مندی  و  محصوریت  بین  رابطه  به  توجه 
که در طراحی مجموعه های مسکونی شهر همدان به  موضوعی 
چشم می خورد و شاهد طراحی و ساخت مجموعه های مسکونی 
گرفته اند و  کنار هم قرار  که بلوک های مسکونی فقط در  هستیم 
بی واسطه متصل به بافت شهری پیرامون هستند. مجموعه هایی 
مجموعه  محوطه سازی  و  بــاز  فضای  از  آنها  در  نتوان  شاید  که 
که امروز، فضا های باز در  مسکونی سخنی به میان آورد. در حالی 
مجتمع های مسکونی جایگزین حیاط سنتی و نقش آن در زندگی 
توجه  باید   .)Alehashemi, 2015: 1( کنان می شود  خصوصی سا
که طراحی موفق فضای باز و همسایگی، طراحی ای است  داشت 
همسایگی  برخورد های  فرصت های  میان  را  مناسبی  تعادل  که 
در  که  حالی  در  ســازد.  برقرار  خلوت  و  گوشه گیری  فرصت های  و 
مجموعه های مسکونی غیرمحصور همدان، بلوک های مسکونی 
جای  محله  بــافــت  داخـــل  در  مسکونی  آپــارتــمــان هــای  همانند 
شبیه  شهری  آپارتمان های  سایر  با  آنها  تفاوت  تنها  و  گرفته اند 
همین  بــه  و  اســت  یکدیگر  بــه  آنها  طــراحــی  و  فــرم  سبک،  ــودن  ب
کمتر فرصت بروز خلوت و تعامل اجتماعی  دلیل به نظر می رسد 
گویای  تحقیق  اصلی  فرضیه  بنابراین  مهیاست.  آنها  در  مقتضی 
مجموعه های  در  سکونتی  رضایت مندی  ما بین  که  اســت  ایــن 
گونه  مسکن مهر شهر همدان اختالف معنی داری وجود دارد و در 
مشاهده  قابل  باالتری  رضایت مندی  مجموعه ها  این  محصور 
گرفتند؛  است. به عالوه فرضیاتی بدین شکل نیز مورد بازبینی قرار 
جنسیت  ســن،  بــا  معماری  مؤلفه های  از  رضایت مندی  رابــطــه 
نیز  زیر  ح  شر به  سئواالتی  ادامه  در  است.  معنی دار  تحصیالت  و 
کالبدی مؤثر بر رضایت مندی  ح شدند: مؤثرترین مؤلفه های  مطر
واحد  درون  وابسته  متغیر  کدامند؟  مسکونی  مجتمع های  از 
کدام یک از مؤلفه های معماری درون  مسکونی بیشتر تحت تأثیر 
واحد است؟ متغیر وابسته برون واحد مسکونی )واحد همسایگی 
واحد  برون  معماری  مؤلفه های  از  یک  کدام  تأثیر  تحت  (بیشتر 
تأثیر  تحت  بیشتر  سکونتی  رضایت مندی  وابسته  متغیر  و  است 

رضایت از درون واحد است یا برون واحد؟
اصلی  کتور های  فا از  یکی  عنوان  به  سکونت  محیط  از  رضایت 
)Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015( کل زندگی رضایت از 
محور پژوهش های داخلی و خارجی فراوانی بوده است. از جمله 
مجتمع های  از  رضایت مندی  محوریت  با  داخلی  پژوهش های 
که  مسکونی، پژوهش رفیعیان و همکاران  بوده است. مطالعه ای 
نتایج  و  گرفت  زاهدان شکل  در مجتمع های مسکونی مهر شهر 
که رضایت مندي از محیط سکونتي، اندکي  کی از آن است  آن حا
 )Rafieeyan بیش از رضایت مندي از کیفیت محیط شهري است
کمائی زاده  با مطالعه  )et al., 2014. در پژوهشی مشابه رضایی و 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  یزد  شهر  فاطمیه  مهر  مسکن  روی  بر 
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کنان از شرایط اقتصادی) هزینه خرید و تسهیالت وام مسکن(  سا
روشنایی، تهویه  مجتمع اظهار نارضایتی، از معیار های امنیت، 
گی های کالبدی مجتمع اظهار رضایت و از سایر معیار های  و ویژ
 )Rezaei and Kamaeiپژوهش در حد متوسط رضایت داشته اند
مسکن  از  رضایت مندی  حوزه  در  دیگر  پژوهش   .Zadeh, 2012(
که به تازگی صورت  مهر، مطالعه جلیلیان ممتاز و همکاران  است 
را از اصول  پذیرفته و دو اصل جامع نگری و توسعه اجتماع مبنا 
می کند که در کنار اصل  مسکن مهر تلقی  مهم در سیاست های 
کنان را از نتایج  فرآیند محوری می توان  انتظار رضایت مندی سا
آن داشــت)Rafieian et al., 2016(. در پژوهشی دیگر بهرام پور و 
کنان مجتمع های مسکونی  مدیری رابطه میان رضایت مندی سا
تبیین  دادنــد؛  قــرار  عمل  ک  مــال را  آنها  تعلق  حس  و  مرتبه  بلند 
ارتباط بین معیار های کیفیت محیط و حس تعلق مشخص کرد که 
میزان رضایت از معیار مدیریت شهرک، بیشترین تأثیر را بر افزایش 
 )Bahrampour andرضایت مندی و به دنبال آن حس تعلق دارد
مسرور  طبی  مطالعه  عرصه،  این  دیگر  پژوهش   .Modiri, 2015(
و رضایی مؤید است. براساس نتایج به دست آمده از آن، میزان 
کنان در رابطه با کیفیت محیطی در حد متوسط و  رضایت سا
آمــد. همچنین نتایج آزمون  دست  در برخي ابعاد، مطلوب به 
محیط سکونتي نیز در شاخص های  کیفیت  از  بــراي رضــایــت 
اندازه و تسهیالت مسکن و شرایط دروني و بیروني مجتمع هاي 
 )Tebimasroor and Rezaeeــود ــ مسکوني تــاحــدودي معنی دار بـ
می توان  عرصه  این  خارجی  پژوهش  جمله  از   .moayed,  2015(
به پژوهش های موهیت و همکاران )2010(، لیو )1999(، بروین و 
کرد. موهیت و همکاران  در  کوک )1997( و ایبم و آدو )2013( اشاره 
مقاله ای به ارزیابی رضایت مندی سکونتی شهروندان در مسکن 
 45 منظور  بدین  پرداختند.  کــواالالمــپــور)مــالــزی(  قیمت  ارزان 
گی های واحد مسکونی، خدمات  متغیر را در پنج بخش شامل ویژ
اجتماعی  محیط  عمومی،  امکانات  مسکونی،  واحــد  پشتیبانی 
آن  از  کی  آنها حا یافته های  نمودند.  تقسیم  امکانات محله ای  و 
با  مثبتی  همبستگی  مسکونی  رضایت مندی  شاخص  که  بــود 
گی های واحد مسکونی، محیط اجتماعی، خدمات پشتیبانی  ویژ
و  اجتماعی  خصوصیات  دارد.  محله ای  و  عمومی  امکانات  و 
کارکنان،  کنان مانند سن، اندازه خانواده، همسران  اقتصادی سا
محل اقامت قبلی با رضایت مندی مسکونی رابطه منفی دارد. در 
که نژاد، نوع اشتغال، سطح طبقه و طول اقامت با رضایت  حالی 
لیو  به بررسی    .)Mohit et al.,2010(رابطه مثبت دارد مسکونی 
)در  کنان  سا مسکونی  رضایت  بر  که  اجتماعی  و  فیزیکی  عوامل 
 )Liu, تأثیر گذار است، پرداخته اند کنگ(  منطقه مسکونی هنگ 
و رضایت سکونتی  به درک محدودیت ها  کوک   و  بروین   .1999(
گی های  ویژ که  دادند  نشان  و  پرداخته  درآمد  کم  افراد  میان  در 
از مهمترین عوامل رضایت مندی مسکن هستند. در  شخصیتی 
داشتن  و  امنیت  احساس  سکونت،  محل  گی های  ویژ که  حالی 
رضایت مندی  عوامل  اهمیت ترین  پر  جــزو  محله،  در  دوستان 
ارزیابی  در  آدو   و  ایبم   .)Bruin and Cook, 1997(هستند محله 
نشان  اوگان)نیجریه(  ایالت  در  عمومی  مسکن  از  رضایت مندی 

کم  کنان  زندگی سا کیفیت  و درواقع  که رضایت مسکونی  دادند 
اولیه اجتماعی  امکانات  ارائه  از طریق  درآمد و متوسط می تواند 
اجــرای  و  عمومی  مسکن  ح هــای  طــر در  زیــربــنــایــی  امــکــانــات  و 
افزایش  نیجریه  در  مسکن  وام  و  مشارکتی  مسکن  سیاست های 
از  رضایت مندی  زمینه  در   . )Ibem and Aduwo, 2013( یابد 
اندکی  پژوهش های  همدان  شهر  مهر  مسکونی  مجموعه های 
گرفته است. در زمینه رضایت مندی سکونتی نیز می توان  صورت 
کرد )مرور در پیشینه  به پژوهش طبی مسرور و رضایی مؤید اشاره 
نمونه های  اما  است.  گرفته  شکل  همدان  شهر  در  که  پژوهش( 
گونه و طبقه نیستند؛ زیرا در آن پژوهش مجتمع  موردی آن از یک 
با  مسکونی  مجموعه های  جمله  )از  همدان  سعیدیه  مسکونی 
کنان ( با دو مجتمع مسکونی ارزان  رضایت مندی باال در نزد سا
که به نظر  قیمت )واقع در پایین شهر( مقایسه تطبیقی شده است 
و  تفاوت منطقه سکونتی، قیمت منطقه  مانند  می رسد عواملی 
نوع بافت آنها جزو عوامل مداخله گر آن تحقیق باشند. اما پژوهش 
که از لحاظ نوع  حاضر فقط بر پروژه های مسکن مهر شهر همدان 
شهر  متوسط  مناطق  در  هستند)و  هم  به  نزدیک  سکونتی  قشر 
مداخله گر  عوامل  شــده  سعی  و  اســت  متمرکز  واقــع انــد(  همدان 
که در  که سه مجموعه مسکونی  کنترل شود. به طوری  نام برده 
مهر  مسکن  پروژه های  قالب  در  شده اند،  تحلیل  حاضر  پژوهش 
که این مسئله امکان  گرفته اند  دهه اخیر در شهر همدان شکل 
گونه ای  مقایسه تطبیقی بین آنها را دقیق تر فراهم می آورد. تنوع 
و  غیرمحصور(  یا  )محصور  شده  ساخته  مهر  مسکن های  این  در 
تفاوت میزان رضایت مندی از آنها از اهداف دیگر پژوهش حاضر 

که از جنبه های نو آوری پژوهش حاضر هستند. بوده است 

چارچوب نظری . 2
2.1. رضایت مندی سکونتی 

سکونت  از  رضایت  حــوزه  در  گرفته  صــورت  تجربی  پژوهش های 
را  سکونت  از  رضــایــت  نخست  دســتــه  ــد.  ــ دارن قـــرار  حـــوزه  دو  در 
دیگر  دســتــه  و  نــمــوده انــد  تلقی  زنــدگــی  کیفیت  سنجش  معیار 
کتور پیش بینی رفتار هایی مانند نقل  رضایت مندی را به عنوان فا
 Rafieeyan et al., 2014; Zarei( ح نموده اند مکان سکونت مطر
 et al., 2013; Lansing and Marans, .1969:195-199; Zarei et
 al., 2013:105; Amerigo & Aragones, 1990 :313; Rafieeyan
ترغیب به سکونت  کنان را  سا et al., 2014;137(. رضایت زیــاد، 
کم، آنان را مجبور به مهاجرت  طوالنی مدت در مکان و رضایت 

.)Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015:66( می نماید

2.2. تحقق رضایت مندی سکونتی در مسکن انبوه با تکیه بر 
تعامل فضای درون و برون واحد مسکونی 

)1996( مسکن مناسب چنین  در دومین اجــالس اسکان بشر 
سرپناه مناسب تنها بــه معنای وجــود یک  تعریف شــده اســت: 
سقف باالی سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش، 
فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت 
مالکیت، پایداری و دوام ســازه ای، روشنایی، تهویه و سیستم 
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گرمایی مناسب، زیرساخت های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، 
بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، 
عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از 
به  نظر کــار و تسهیالت اولــیــه کــه همه ایــن مـــوارد باید بــا توجه 
 Haji Hosseini and Shahabian,(استطاعت مــردم تأمین شـــود
261 ;2015(. در مجتمع های مسکونی معاصر عالوه بر فضا هایی 
باز  که به واحد های مسکونی اختصاص داده شده اند، فضا های 
خصوصی، فضا های باز عمومی و فضا های واسط درون و بیرون 
که محیط ها با یکدیگر در تعامل  فراوانی مشاهده می شود. وقتی 
گرفته و درک می شود بشر در  باشند، مفهوم درون و بیرون شکل 
 Einifar and(کرده است گزیدن را تجربه  این رویه مفهوم سکونت 

.)Aliniay Motlagh, 2014

انبوه:  مسکونی  مجموعه های  در  باز  فضای  محصوریت   .2.3
پتانسیل یا تهدیدی فراروی رضایت مندی سکونتی

خواسته های  و  نیاز ها  پاسخگوی  مسکونی  باز  فضای  چنانچه 
می توان  باشد،  مختلف  سنین  در  کنان  سا اجتماعی  و  فــردی 
از فــضــای داخــلــی به  را  ــدگــی  زن فــعــالــیــت هــای  از  ــادی  ــ زی بــخــش 
کمبود های زندگی در واحد های  فضا های باز مجموعه ها منتقل و 
 Einifar and( کم را تا  حدودی جبران نمود مسکونی با مساحت 
Ghazizadeh, 2010;35-36(. سونگ و ناشیمرا) 2005  ، 165( در 
تعریف فضای باز به محصوریت یا غیر محصوریت اشاره می کنند و 
که فضای  که فضای باز فاقد ساختمان است یا این  بر این باورند 
کل این  ساخته  شده آن بیش از یک بیستم فضای آزاد نیست. 
فضا برای اهداف تفریحی و عمومی استفاده شده یا بدون استفاده 
باقی مانده است)Mohammadzadeh, 2011(. در سال های اخیر و 
به ویژه در پروژه های مسکن انبوه در مواردی شاهد شکل گیری 
آنها  باز  فضای  که  هستیم  غیرمحصوری  مسکونی  مجموعه های 
این چنین  آیا  اما  ادغام شده است.  و محله  بافت شهر  بستر  در 
که در مالکیت مجموعه مسکونی نیست و می تواند  فضای بازی 
کنان محله و بافت های مجاور نیز مورد  به وسیله شهروندان و سا
مجموعه های  حیاط  همانند  می تواند  گیرد،  قــرار  بــهــره بــرداری 
نیاز های  ــرآوردن  ب درصــدد  و  کند  نقش  ایفای  محصور  مسکونی 
توسعه های  همان  محصور  مجتمع های  بــرآیــد؟  خــود  کنان  سا
آنها  به  عموم  دسترسی  که  هستند  شــده  دیوار کشی  مسکونی 
نیرو های  یا  مدار بسته  دوربین های  وسیله  به  یا  شــده  محدود 
 Dupont & Wood , 2006:125;( می شوند  محافظت  امنیتی 
Mirgholami et al., 2015(. ایده مجتمع های محصور را می توان 
در ایده فضا های قابل دفاع به عنوان یکی از نظریه ها در رابطه با 
 Mirgholami( کرد افزایش امنیت در نظریات اسکار نیومن دنبال 
بیشتر  بــاوجــود  محصور  مجتمع های  مقوله   .)et al., 2015:56
به  بلکه  نــدارنــد  وجــود  آمریکایی  کشور های  در  تنها  مستندات 
در  آن  اجــرایــی  نمونه های  و  ح  مطر جهانی  پــدیــده  یــک  عــنــوان 
مانند  انگیزه هایی  با  و  می خورد  چشم  به  جهان  مختلف  نقاط 
مشکالت  و  جرم  خ  نر کاهش  بــرای  حلی  راه  یا  مدگونه  گرایشات 
مطالعات  و  تجربه ها  هرچند  شده است.  استفاده  _نــژادی  قومی 

نسبتًا  کاهش  نشانگر  قبلی،  پیش بینی های  خــالف  بر  جهانی 
نیست  مناطق  این  در  زندگی  کیفیت  و  جنایت  و  جرم  چشمگیر 
 Abdullah et al,2011; Blakely & Snyder, 1997; Setha Low,(
 2004; Mirgholami et al., 2015:56; JPBD, 2009; D. breetzke
 et al.,2014: 123; Blandy et al., 2003; Grant & Mittelsteadt,

.)2004; Mazini & Siltani, 2009:19;

2.4. ضرورت ارزیابی های پس از طراحی در پروژه های مسکن 
مهر محصور و غیرمحصور 

اساسی جمهوری اسالمی  در اصل 31 و بند یک اصل 41 قانون 
کید شده است.  ایران به تأمین مسکن به عنوان نیازاصلی مردم تأ
در سال های اخیر، یکی از بزرگترین تصمیمات دولتی اخذ شده در 
بخش مسکن ایران، مسکن مهر است که در راستای تأمین مسکن 
 Nouri and Asad Pour,(اقشار کم درآمد جامعه تدوین شده است
فاصله گرفتن طبقات اجتماعی و ناتوانی قشر کم   .)2016;63
درآمد جامعه در تأمین مسکن مورد نیاز خود، مشکالت فراوانی را 
پیِش روی جوامع شهری قرار داده است. ایجاد مسکن اجتماعی، 
مسکن قابل استطاعت، مسکن عمومی و ... حاصل تالش هایی 
درآمــد هــا دنبال  اســت کــه دولــت هــا در زمینه تأمین مسکن کــم 
ک هر  پا نموده اند. مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی و مسکن 
کدام به نوبه خود و در زمان خود راه حلی برای تأمین مسکن قشر 
کم درآمد جامعه بودند. در برنامه چهارم توسعه راهکار حل مسکن 
کم درآمد ها، مسکن مهر بود و تا کنون نیز که برنامه پنجم توسعه 
کان موضوع مسکن مهر ادامه دارد. اجرای  رو به پایان است، کما
کم درآمد  مسکن مهر به عنوان طرحی برای تأمین مسکن قشر 
کاماًل قابل قبول بوده و فی نفسه طرحی بسیار مناسب است. اما 
کنان مجتمع های  ارزیابی های به عمل آمده نشان می دهد که سا
 Nouri and(مسکن مهر از وضعیت سکونت در آنها راضی نیستند
شاخص های  اســت  الزم  بنابراین   .)Asad Pour, 2016;63-62
ارزیابی و  با توجه به شرایط این مجموعه ها، شناسایی،  مسکن 
گردد. این شاخص ها در چهار دسته  اصالحات الزم در آنها اعمال 
گرفته اند.  قرار  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  کالبدی_فضایی، 
بر این اساس و بعد از مروری بر متون مربوطه و ادبیات موضوع 
سنجه های  و  شــاخــص هــا  ــاد،  ــع اب مسکونی،  محیط  و  مسکن 
نمودارهای شماره  در  و  استخراج  ارزیابی مسکن مهر  و  سنجش 
 .)Khalili et al., 2015;85(1و2 به اختصار جمع بندی گردیده است
کالبدی_فضایی و زیست  پژوهش حاضر با تمرکز بر شاخص های 
محیطی به سنجش رضایت مندی در مجموعه های مسکونی مهر 
این  در  بررسی  و غیرمحصور می پردازد. متغیر های مورد  محصور 
پژوهش از ادبیات موجود در این زمینه استخراج و در سه عرصه 
معماری  مؤلفه های  تأثیر  که  ترتیب  بدین  شدند.  تقسیم بندی 
بر  شناختی  جمعیت  مؤلفه های  و  مسکونی  واحد  برون  و  درون 
غیرمحصور  و  محصور  مسکونی  مجتمع های  در  رضایت مندی 

گرفت )جدول های شماره 1و2(.  مورد بررسی قرار 
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)Khalili et al., 2015(.نمودار شماره1: ابعاد ارزیابی پروژه های مسکن مهر

)Khalili et al., 2015;85(.کالبدی – فضایی در ارزیابی پروژه های مسکن مهر نمودار 2. سنجه های 

روش . 3
نظری  مبانی  و  ادبــیــات  مرحله  در  حاضر،  مقاله  تحقیق  روش 
تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است. در ادامه با ابزار مطالعات 
سطح  در  پرسشنامه  توزیع  و  مصاحبه  اسنادی،  و  کتابخانه ای 
پیمایش  و  بــررســی  بــه  اقـــدام  نظر  مــورد  مسکونی  مجتمع های 
محیط شده است. بدین منظور سه مجموعه مسکونی مهر غدیر، 
گرفتند.  ک پژوهش حاضر قرار  فرهنگیان و اندیشه)کوی رضا( مال
مسکونی  مجموعه  بهشتی،  شهرک  در  غدیر  مسکونی  مجموعه 
اندیشه در  مهر فرهنگیان در شهرک مدنی و مجموعه مسکونی 
حصار  فاقد  اندیشه  مسکونی  مجموعه  شده اند.  واقع  رضا  کوی 
پیرامونی بوده و متصل به بافت پیرامونی است. نکته قابل توجه 
گونی بیش از اندازه بلوک های ساخته شده و حداقل  گونا تنوع و 
مجموعه  به  ورود  با  که  طوری  به  بلوک هاست.  بین  فضا سازی 
کوی رضا، حس مجموعه مسکونی به مخاطب دست  مسکونی 
قدم  شهری  مستقل  آپــارتــمــان هــای  بین  در  گویی  و  نمی دهد 
می زند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و در این راستا از آنالیز 
ضریب  تحلیل  مستقل،  تست  تی  بونفرونی(،  روش  واریانس)به 

همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. در بین 
سه مجموعه مسکونی نام برده 240 پرسشنامه توزیع شد؛ یعنی 
ازای هر سئوال پرسشنامه، حــدوداً سه پاسخ دهنده در نظر  به 
گرفته شد )در مجموع پرسشنامه شامل 78 سئوال بود(. پس از 
مخدوش،  پرسشنامه های  جدا کردن  و  پرسشنامه ها  جمع آوری 
که  134 پرسشنامه در مراحل تجزیه و تحلیل پژوهش وارد شدند 
این تعداد تقریبًا به نسبت مساوی از بین سه مجموعه مسکونی 
انتخاب شده بودند. به منظور پایایی و روایی در مرحله نخست 
که  با ارسال پرسشنامه های آنالین به تعدادی از اساتید معماری 
در حوزه مسکن پژوهش نموده اند، متغیر های مستخرج شده از 
ادبیات موضوع تدقیق شدند. سپس پرسشنامه نهایی طرح در 
گردید. پایایی پژوهش  کنان مجتمع های مسکونی توزیع  بین سا
کرونباخ بررسی شد )این آماره در تحقیق  نیز به وسیله آماره آلفای 
حاضر بیشتر از 7. به دست آمد(. با توجه به اعتبار تعیین شده 
تأیید  تحقیق  انجام  برای  آن  از  استفاده  صحت  ابــزار،  این  برای 

شد.
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کالبدی و فضایی درون واحد های مسکونی  جدول شماره1: متغیر های 

فضای درونی واحد مسکونی
 Tebimasroor and Rezaee moayed, 2015; Dassah, 2011:60; Galster
 & Hesser, 1981; Mccrea et al., 2005, p125; Abdul mohit et al.,

2010
	 اندازه  واحد مسکونی

ضا
ت ف

می
ک

Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015; 67
 Mccrea et al., 2005, p125; Ibem and amol, 2013; Mohit et al.,

2010; Dassah, 2011:60
 GordonShow, 1994; Mulder & Hooimeijer, 1999; Li & Song,

2006;
 Maccrea et al., 2005; Van Poll, 1997,  jiboye, 2012; salleh, 2008;

Husina et al., 2015; Salleh, 2008; Abdul mohit et al., 2010

	ارتفاع سقف

	 ،سرویس آشپزخانه،  نشیمن،  اتــاق  ــدازه  ان مسکونی:  فضای  اتاق های  ــدازه  ان
حمام، انبار، پذیرایی و اتاق خواب، فضاهای باز و نیمه باز)بالکن( 

 Rahmani et al., 2014;17; Jelinkova & Picek, 1984; Kinsey &
 Lane,1983; Van Poll,  1997; Ibem and amol, 2013; Dassah,

2011:60; Mohit et al., 2010

	 و حمام  تــعــداد   - ــواب  خ اتــاق هــای  مسکونی)تعداد  فضای  اتــاق هــای  تــعــداد 
سرویس(

 Dassah, 2011:60; GordonShow, 1994; Morris & Winter, 1978;
 Mulder & Hooimeijer, 1999; Li & Song, 2006; Salleh & Yuosof,

2006
	)طراحی واحد مسکونی)حمام، سرویس و  بالکن

ی 
اح

طر
لی

اخ
د

Maccrea et al., 2005; Benzeval et al., 1995
	جزئیات اجرایی
	رنگ فضاها

Abdul mohit and Azim, 2012 	جانمایی پنجره هر فضا

نور ی
,Asmar et al., 2014; Ibem and Amol, 2013; Abdul mohit and Azim گیر

2012
	میزان نورگیری

 Dassah, 2011:60; Jiboye.2012; Asmar et al., 2014; Zandieh et al.,
 Tebimasroor and Rezaee moayed, 2011; Rahmani et al., 2014;17;

2015;67

محرمیت و عدم اشراف-مکان فضاها )چیدمان( - باز شدن درب سرویس به 	 
درب ورودی- جانمایی در ورودی نسبت به فضاهای خصوصی- ارتباط فضایی 
بالکن با سایر فضاها- جانمایی نورگیر-قرار داشتن حمام در اتاق خواب والدین/ 
پذیرایی- جانمایی آشپزخانه- نوع سلسله مراتب فضایی عمومی به خصوصی 

- مشترک بودن فضای حمام و سرویس

ضا
ن ف

دما
چی

	 فضاهای خدماتی- طرح های معماری: پیکربندی اجزای دائمی نشان دهنده
درجه ای از انعطاف پذیری در مسکن است.- تجهیزات برای انعطاف پذیری 
فضا)مبلمان(: پارتیشن ها، دیوار جدا کننده، عناصر کشویی، انتقالی، دیوار تاشو ی

ذیر
ف پ

طا
انع

Jiboye, 2012 	جذابیت بصری فضاهای داخلی

وه 
جل

ی
صر

ب

Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015;67; Husina et al., 2015 	کیفیت چشم انداز

 Ibem and amol, 2013; Jiboye, 2012; Salleh, 2008 	 کیفیت مصالح واحد نوع  و 

وام
Kinsey & Lane, 1983; Khaef & Zebardast, 2015د 	استقامت و دوام  بنا

Husina et al., 2015
	 کف مصالح سقف، دیوار و 
	کیفیت و نوع پنجره و در
	تعبیه جایی برای تخلیه زباله در طراحی معماری

طی
حی

ت م
الم

س

  Jelinkova & Picek, 1984; Kinsey & Lane, 1983; Van Poll, 1997;
Asmar et al., 2014 Jiboye, 2012;

	نبود سرو صدا

	فیلتربندی صوتی مجموعه خانه نسبت به فضای بیرون
	فیلتربندی صوتی فضای عمومی به خصوص

 Van Poll, 1997; Ibem and amol, 2013; Abdul mohit and azim,
2012

	نقش طراحی معماری در تهویه مناسب  و نبود بوی نامطبوع

Jiboye, 2012

	گرمایشی لحاظ شده در طراحی معماری تأسیسات سرمایشی و 
	ازدحام و تردد زیاد

	 )امنیت ساختمان)واحد

ت 
منی
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کالبدی و فضایی برون واحدهای مسکونی  جدول شماره2: متغیرهای  

فضای برونی واحد مسکونی

 Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015; Dassah,
 2011:60; Galster & Hesser, 1981; Mccrea et al., 2005,

p125; Abdul mohit et al., 2010

	 تعداد واحد مسکونی در بلوک: تک واحدی، دو واحدی، سه واحدی، چهار واحدی و
بیشتر
	تعداد بلوک
	تعداد واحد طبقه ت 

می
ک

ضا
ف

Motalebi et al., 2016;70 	فرم ساختمان و سبک معماری

وه 
جل

ی
صر

ب

 Motalebi et al., 2016;70;  Rahmani et al., 2014;17;
Hourihan, 1984

	کیفیت نمای ساختمان طراحی و 

Rahmani et al., 2014;17; Van Poll, 1997;  Jiboye, 2012 	کیفیت چشم انداز

 Rahmani et al., 2014;17; Van Poll, 1997; Jiboye.2012;
Husina et al.,2015; Abdul mohit et al., 2010

	 کیفیت پارکینگ تعداد و 

ی 
ها

ضا
ف

ل
کم

;Rahmani et al., 2014;17; Mccrea et al., 2005, p125 م
Van Poll, 1997

	کیفیت انباری تعداد، اندازه و 

Rahmani et al., 2014;20 	فضاهای ارتباطی اجتماع پذیر در محیط–  فضاهای تعامل

 Motalebi et al., 2016:70; Jiboye, 2012; Ghosh, 2006;
 Salleh & Yuosof, 2006; Mulder & Hooimeijer, 1999;
 Maccrea et al., 2005; Sirgy & Cornwell, 2001; Husina

et al., 2015; Abdul mohit et al., 2010

	تسهیالت برای معلوالن
	 کیفیت آنها امکانات جانبی و 

)مبلمان، آسانسور، پله، راهرو، درب خودکار، روشنایی هوشمند و تجهیزات اطفا حریق( 

ت
یال

سه
 و ت

ت
انا

مک
ا

بی
جان

 

 Rahmani et al., 2014;17; Enosh et al., 1984; Abdul
mohit et al., 2010; Jiboye, 2012

	کیفیت معابر

Abdul mohit et al., 2010 	مبلمان فضا/ تعبیه مکان هایی برای قرار دادن زباله

 Asmar et al., 2014; Abdul mohit et al., 2010; Van Poll,
1997

Rahmani et al., 2014;17 Motalebi et al., 2016;70; 

	روشنایی شب

ی
گیر

نور

	دریافت مناسب نور روز

 Mccrea et al., 2005, p125; Van Poll, 1997; Asmar et
al., 2014

	عمر ساختمان

ارد
ند

ستا
ا

وام
و د

 

	رعایت استانداردهای ساخت وساز

	)مصالح )ساختمان –معابر- مبلمان

 Behzadfar & Ghazizdeh, 2011;19-20; Rahmani et al.,
 2014;17; Asmar et al., 2014; Jiboye, 2012; Husina et

al., 2015; Abdul mohit et al., 2010

	 فضای موقعیت  دسترسی-  بلوک ها–  موقعیت  فضایی) موقعیت  انسجام  و  چیدمان 
سبز –  موقعیت زمین بازی–موقعیت فضای بازی – موقعیت فضاهای تعامل و  محل 

نشستن-موقعیت پارکینگ، پله و آسانسور( 
	ابعاد فضای بازی– ابعاد محل نشستن – ابعاد زمین ورزشی  –

ی
ضای

ن ف
دما

چی

Rahmani et al., 2014;17; Jiboye, 2012 	 )دسترسی )بین واحدها – بین بلوک ها – دسترسی از فضای محله

Behzadfar & Ghazizdeh, 2011;19-20 	سلسله مراتب فضایی– حریم خصوصی– امکان نظارت

Galster & Hesser, 1981; Jiboye, 2012 	کم ساختمانی و انسانی و ازدحام ترا

 Jiboye, 2012; Rohe and Stegman, 1991; Ghosh,
 2006;Salleh & Yuosof, 2006; Mulder & Hooimeijer,
 1999; Maccrea et al., 2005; Sirgy & Cornwell, 2001;

Tebimasroor and Rezaee moayed,  2015;67
 Behzadfar & Ghazizdeh, 2011; Motalebi et al.,

2016;70,

	 کیفیت فضای گرایی )زیبایی منظره–موقعیت فضای سبز – ابعاد فضای سبز–  طبیعت 
ک طبیعت( سبز محوطه– امکان ادرا

ی
رای

ت گ
یع

طب

Asmar et al.,2014; Varady, 1983; Van Poll, 1997 	نبود سرو صدا

ت 
الم

س
طی

حی
م

	نبود بوی نامطبوع

3.1. جامعه آماری پژوهش
مجموعه  ســه  کــنــان  ســا بین  از  حــاضــر  پــژوهــش  ــاری  ــ آم جامعه 
مجموعه هایی  شد.  برگزیده  همدان  شهر  قیمت  ارزان  مسکونی 
که هر سه با عنوان پروژه مسکن مهر در شهر همدان ساخته شده 

و عبارت بودند از مجموعه های مسکونی غدیر، مهر فرهنگیان و 
کوی رضا. هر سه مجموعه به تفصیل در جدول شماره 3 معرفی 

شدند)جدول شماره3(.
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جدول شماره3: معرفی نمونه های موردی
نام 

مجتمع
سایت پالن مجموعه مسکونیتصاویر و  موقعیت مجموعه های مسکونی در شهر همدانمحصوریتنوعموقعیت

دیر
 الغ

نی
کو

مس
عه 

مو
مج

.1

تی
هش

ک ب
هر

ش

هر
ن م

سک
م

صور
مح

هر 
ی م

کون
مس

عه 
مو

مج
.2

ان
گی

هن
فر

نی
مد

ک 
هر

ش

هر
ن م

سک
م

صور
مح

ضا
ی ر

کو
ی 

کون
مس

عه 
مو

مج
.3

ضا
ی ر

کو

هر
ن م

سک
م

صور
مح

یر 
غ
بحث و یافته ها . 4

از  ــده  ــع  آوری شـ ــمـ تــوصــیــف و تحلیل داده  هــــــای جـ مــنــظــور  بــه 
گرفت. در ادامه  پرسشنامه  ها، نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار 
نتایج حاصل از به کارگیری روش  های آماری، در دو بخش توصیفی 

گانه ارائه شده است.  و تحلیلی به صورت مختصر و جدا

4.1. یافته  های توصیفی
توصیف اطالعات مشتمل بر سه بخش است: بخش نخست به 
توصیف مشخصات سکونتی شامل طبقه سکونت، نوع مالکیت و 
محصوریت پرداخته است. بخش دوم مشخصات فردی و اطالعات 
تحصیالت  سطح  و  جنسیت  ــن،  س شــامــل  شناختی  جمعیت 
پاسخگویان را توصیف می کند و در بخش سوم نیز مشخصه  های 
توصیف  پرسشنامه  اصلی  سئوال  های  از  آمــده  دســت  به  اصلی 
شده است. با توجه به حجم زیاد مطالب در بخش توصیفی، تنها 
قسمت آخر این بخش یعنی مشخصه های اصلی پژوهش در متن 

مقاله آورده شده است.

4.1.1.توصیف مشخصه  های اصلی پژوهش
جدول شماره4 میانگین و انحراف معیار مؤلفه های دو مشخصه 
اصلی پژوهش را نشان می  دهد. هر مؤلفه از مجموع پاسخ  های چند 
سئوال پرسشنامه به دست آمده است. با مقایسه هر انحراف معیار با 
میانگین مربوطه اش، زیاد بودن تغییرپذیری پاسخ ها و یا به عبارتی 
که هرچه  متفاوت بودن نظرات نمایان می شود. باید توجه داشت 

میزان پاسخ بزرگتر باشد، میزان رضایت مندی افراد کمتر است.

4.2.یافته  های استنباطی
در این بخش، فرضیه  های تحقیق با توجه به داده  های به دست 
آنالیز  از  گرفته است. در این راستا  آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار 
ضریب  تحلیل  مستقل،  تی تست  بونفرونی(،  روش  واریانس)به 

همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. 
معنی داری  اختالف  محله  سه  رضایت مندی  میانگین  بین   )1
وجود دارد. به منظور آزمون این فرضیه از آنالیز واریانس یک طرفه 
شماره5  جدول  معنی داری  مقدار  به  توجه  با  می کنیم.  استفاده 
جدول  در  نیز  دو  به  دو  مقایسات  می شود.  پذیرفته  فرضیه  این 
شماره6 آورده شده است که نشان می دهد شهرک مدنی بیشترین 
میانگین رضایت مندی را دارد و شهرک بهشتی و اندیشه نیز، به 

گرفته اند. ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار 
2(رابطه رضایت مندی از مؤلفه های معماری با سن، جنسیت و 
تحصیالت. جدول شماره 7 نتایج آزمون معنی  داری همبستگی 
خطی بین متغیر های پژوهش را نشان می  دهد. با توجه به مقادیر 
معنی داری، زوج متغیر های رضایت مندی و سن، رضایت مندی و 
کدام از سه محله  جنسیت و رضایت مندی و تحصیالت در هیچ 

ارتباط معنی داری ندارند. 
3(رابطه رضایت مندی از مؤلفه های معماری با محصوریت. بدین 
به  توجه  با  استفاده می کنیم.  تی تست مستقل  آزمــون  از  منظور 
مقدار معنی داری جدول زیر، بین این دو رضایت مندی اختالف 
در  کن  سا ــراد  افـ رضایت مندی  ضمنًا  دارد.  وجـــود  مــعــنــی داری 
کن  مجموعه های مسکونی با حصار بیشتر از رضایت مندی افراد سا
در مجموعه های مسکونی بی حصار است)میانگین رضایت مندی 
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جدول شماره4: توصیف مؤلفه های مشخصه  های اصلی پژوهش

اندیشهمدنیبهشتیمحله
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینمتغیر

1(رضایت مندی از درون واحد مسکونی
2.430.8412.080.6522.951.142کمیت فضای واحد

2.450.8052.110.7643.131.217طراحی داخلی
2.310.862.140.8022.821.299نورگیری 

2.580.6042.060.8142.961.265چیدمان فضا
2.540.6541.770.6673.171.154انعطاف پذیری

2.20.7482.030.9033.061.438جلوه بصری
2.241.1572.20.9783.051.588امنیت واحد

2.470.8921.990.7523.141.38سالمت محیطی
2.430.8742.040.793.231.414دوام

2(رضایت مندی از بیرون واحد مسکونی
2.660.8831.950.8913.111.305کمیت فضای واحد

2.640.8772.030.7133.451.072امکانات و تسهیالت
2.360.952.120.7673.151.014نورگیری

2.610.71920.6383.550.792چیدمان فضا
2.571.0312.110.7743.291.422استاندارد و دوام ساخت

2.481.1852.110.7723.071.532سالمت محیطی
2.571.2552.060.80131.685طبیعت گرایی

2.230.791.910.6323.221.129جلوه بصری
2.720.97920.7753.440.918فضاهای مکمل

 جدول شماره5: آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای  مقایسه میزان رضایت مندی در سه محله

منبع تغییرمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتآماره Fمقدار معنی داری
محله00026.09414.192228.384.

جدول شماره6: نتایج مقایسات دوبه دوی میزان رضایت مندی در سه محله

محلهاختالف میانگین
مدنی - بهشتیمثبت
اندیشه-بهشتیمنفی
بهشتی-مدنیمنفی
اندیشه-مدنیمنفی
بهشتی-اندیشهمثبت
مدنی-اندیشهمثبت

جدول شماره7: آزمون همبستگی خطی بین متغیر های پژوهش

مقدار معنی داریمقدار همبستگیتعدادمتغیر دوممتغیر اولمحله
460.0210.887سنرضایت مندیبهشتی
1810.212 .0-49سنرضایت مندیمدنی

390.0790.631سنرضایت مندیاندیشه

منبع تغییرمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتآماره Fمقدار معنی داری
جنسیت0.7870.0740.04110.041
محله0.00022.1312.30224.614

جنسیت و محله0.9720.0280.01620.032

منبع تغییرمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتآماره Fمقدار معنی داری
تحصیالت0.1172.0071.08333.25
محله0.1581.8721.01122.022
تحصیالت و محله0.1841.5340.82854.142
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ــار=2.26 و مــیــانــگــیــن رضــایــتــمــنــدی  ــ ــصـ ــ ــا حـ مــجــمــوعــه هــای بـ
مجموعه های بی حصار=3.18 است()جدول شماره8(.

4(متغیر وابسته درون واحد مسکونی بیشتر تحت تأثیر کدام یک از 
مؤلفه های معماری درون واحد است؟

مدل  یــک  از  تحقیق  متغیر های  بین  ارتــبــاط  بــررســی  منظور  بــه 
رگرسیونی به صورت زیر استفاده شده است:

 ،  x3  ، x2  ،x1  متغیر وابسته درون واحــد و متغیر های y که در آن
نورگیری،  داخلی،  طراحی  فضا،  کمیت   x9 ، x8، x7 و   x6  ،  x5  ،  x4

چیدمان، انعطاف پذیری، جلوه بصری، دوام، سالمت محیطی و 
امنیت واحد هستند. همچنین متغیر e خطای تصادفی است و 
فرض می شود دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت 
است. به تفکیک در سه شهرک بهشتی و مدنی و اندیشه به ترتیب 
که ضریب بیشتری دارد،  سه مدل زیر را برازش می دهیم)متغیری 

اثرگذاری باال تری دارد(.
 مدل نخست:                                          

مدل دوم:                                           
مدل سوم:                                  

ــه شــده اســت. در  جــدول هــای شماره 9 و 10 در ایــن خصوص ارائ
واریانس خطا  ثبات  و  توزیع خطا ها  نرمال بودن  خصوص پذیره 
شماره1  تصویر  شده است.  استفاده  مدل  باقیمانده  های  از  نیز 

مربوط  که  می  دهد  نشان  را  منظور  این  برای  متداول  نمودار  دو 
که به نمودار احتمال  به مدل سوم است. در نمودار سمت چپ 
حول  نقاط  که  می  کنیم  مالحظه  خوبی  به  است،  مشهور  نرمال 
توزیع  بــودن  نرمال  پذیره  نتیجه  واقــع شــده  انــد. در  راســت  خط 
نیز  راســت  سمت  تصویر  در  اســت.  بــرقــرار  خوبی  به  مشاهده  ها 
رسم  یافته  بــرازش  مقادیر  مقابل  در  باقیمانده  ها  مقادیر  نمودار 
ارتباطی  هیچگونه  می  شود،  مشاهده  که  همانگونه  شده است. 
که پذیره  گرفت  بین این دو وجود ندارد. بنابراین می  توان نتیجه 
گفت  ثبات واریانس نیز برقرار است. با توجه به این نتایج می  توان 
کافی برخوردار است. برای مدل  که آزمون رگرسیون از اعتبار آماری 

یک و دو نیز نمودار هایی همانند تصویر شماره1 قابل رسم است. 
5( متغیر وابسته برون واحد مسکونی بیشتر تحت تاثیر کدام یک از 

مؤلفه های معماری برون واحد است؟
مدل  یــک  از  تحقیق  متغیر های  بین  ارتــبــاط  بــررســی  منظور  بــه 

رگرسیونی به صورت زیر استفاده شده است:
 

 x5 ، x4 ، x3 ، x2 ،x1  متغیر وابسته برون واحد و متغیرهای y که در آن
، x8، x7 ، x6 و x9 کمیت فضا، جلوه بصری، فضای مکمل، امکانات و 
تسهیالت، نورگیری، چیدمان، استاندارد و دوام، سالمت محیطی 
و طبیعت گرایی هستند. همانند قبل به تفکیک سه شهرک سه 

مدل زیر را برازش می دهیم.

جدول شماره8: آزمون تی تست مستقل برای مقایسه میزان رضایت مندی در مجموعه های مسکونی محصور و غیرمحصور

درجه آزادیآماره tمقدار معنی داری
0.000-5.15649.461

جدول شماره9: آزمون معنی  داری سه مدل پیشنهادی

محلهمنبع تغییرمجموع مربعاتدرجه آزادیمیانگین مربعاتآماره F مقدار معنی  داری
بهشتیرگرسیون0.232.5402.384921.455

خطا0.9393633.790
کل4555.245

مدنیرگرسیون0.0023.6441.462913.162
خطا0.4013915.654

کل4828.816

اندیشهرگرسیون0.0006.6735.911953.196
خطا0.886124109.827

کل133163.023

جدول شماره10: ضرایب معنی دار سه مدل پیشنهادی

برآورد ضرایب
t مقدار معنی داریآماره

استانداردغیر استاندارد
0.6740.5432.0550.047سالمت محیطیمدل اول

0.5950.5773.0090.005سالمت محیطیمدل دوم

0.3740.3402.6130.010انعطاف پذیریمدل سوم
0.5800.5833.3990.001سالمت محیطی
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نتیجه گیری . 5
که مجموعه های مسکونی انبوه ساخته  شده تا چه  این موضوع 
مهمی  موضوع  می کنند،  تأمین  را  خــود  کنان  سا رضایت  انــدازه 
از این مجموعه ها، در قالب  اتمام و بهره برداری  از  که پس  است 
ارزیابی های پس از طراحی، توجه پژوهشگران معماری، شهرسازی 
و برنامه ریزی شهری فراوانی را معطوف خود نموده است. بر این 
اساس، پژوهش حاضر با هدف سنجش رضایت مندی از مؤلفه های 
کالبدی_فضایی_محیطی در مجموعه های مسکونی مهر)محصور 
گرفته و از تحلیل سه مجموعه  و غیرمحصور(  شهر همدان صورت 
کوی رضا، شهرک مدنی و شهرک بهشتی  مسکونی مهر واقع در 
محله  سه  رضایت مندی  میانگین  بین  شــد:  حاصل  زیــر  نتایج 
که شهرک  اختالف معنی داری وجود دارد. نتایج نشان می دهد 
و  بهشتی  شهرک های  و  رضایت مندی  میانگین  بیشترین  مدنی 
اندیشه به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته اند. نتایج حاصل 
از بررسی رابطه رضایت مندی از مؤلفه های معماری با مؤلفه های 
متغیر  زوج  که  اســت  آن  نیزگویای  سکونتی  و  جمعیتی  فـــردی، 
رضایت مندی و سن، رضایت مندی و جنسیت و رضایت مندی و 
کدام از سه محله ارتباط معنی داری ندارند، اما  تحصیالت در هیچ 
عامل محله)که محله های محصور و غیرمحصور را تعریف می نماید 

( معنی دار است. نتایج بررسی رابطه رضایت مندی از مؤلفه های 
کن در  که رضایت مندی افراد سا معماری با محصوریت نشان داد 
کن  مجموعه های مسکونی با حصار بیشتر از رضایت مندی افراد سا
سئوال  با  رابطه  در  اســت.  بی حصار  مسکونی  مجموعه های  در 
که متغیر وابسته درون واحد مسکونی بیشتر  تحقیق مبنی بر این 
کدام یک از مؤلفه های معماری درون واحد است؟ نیز  تحت تأثیر 
نتایج نشان داد که در دو شهرک بهشتی و مدنی، سالمت محیطی 
و در شهرک اندیشه سالمت محیطی و انعطاف پذیری اثر گذاری 
باالتری دارند. همچنین به منظور پاسخ به سئوال تحقیق مبنی 
تأثیر  بیشتر تحت  واحــد مسکونی  بــرون  وابسته  که متغیر  این  بر 
گویای  کدام یک از مؤلفه های معماری برون واحد است؟ نتایج 
و در  و مدنی، سالمت محیطی  که در دو شهرک بهشتی  بود  آن 
شهرک اندیشه امکانات و تسهیالت جانبی ضریب باالتری دارند. 
شهرک  در  واقــع  رضــا  کــوی  مهر  مسکونی  مجموعه  در  عــالوه  به 
کمیت فضا و جلوه بصری تأثیر بسیار اندکی در  اندیشه متغیر های 
کنان این مجموعه مسکونی دارند. سئوال دیگر  رضایت مندی سا
تحقیق عبارت بود از متغیر وابسته رضایت مندی سکونتی بیشتر 
با توجه  بــرون واحــد؟  یا  از درون واحــد است  تأثیر رضایت  تحت 
از رضایت درون و بیرون  کل میانگینی  که رضایت مندی  به این 

مدل نخست:                                          
مدل دوم:                                           

مدل سوم:

جدول ها و نمودار هایی همانند فرضیه قبل برای هر سه مدل یاد 
شده قابل رسم است.

6(متغیر وابسته رضایت مندی سکونتی بیشتر تحت تأثیر رضایت 
از درون واحد است یا برون واحد؟

و  از رضایت درون واحد  کل، میانگینی  که رضایت مندی  آنجا  از 
باشد،  بیشتر  که  رضایت  دو  ایــن  از  هرکدام  اســت،  واحــد  بیرون 
منظور  بدین  دارد.  کــل  رضایت مندی  بــر  بیشتری  تأثیر گذاری 
استفاده  محله  سه  از  کــدام  هر  بــرای  مستقل  تی تست  آزمــون  از 
که هیچ یک از اختالفات  می کنیم)جدول شماره11(. به دلیل این 
درصد   5 خطای  سطح  در  محل  سه  در  برونی  و  ــی  درون رضایت 
میزان  به  برونی  و  درونــی  رضایت  بنابراین  نشده است.  معنی دار 

یکسانی بر رضایت مندی کل تأثیرگذارند.

تصویر شماره1: بررسی پذیره نرمال بودن توزیع خطا ها و ثبات واریانس

جدول شماره11: آزمون تی تست مستقل برای مقایسه میزان رضایت مندی درون و برون در سه محله

درجه آزادیآماره tمقدار معنی داریمحله
82290.-0.413بهشتی
0.7740.28896مدنی

1.31176-0.194اندیشه

ی 
ند

ت م
ضای

د ر
بو

 به
 بر

ذار
یرگ

 تأث
ی

ها
فه 

مؤل
ی 

یق
طب

ه ت
یس

مقا
مد

درآ
م 

ر ک
شا

ی اق
کون

مس
ی 

ها
عه 

مو
مج

در 
ی 

ونت
سک



104
1398 زمــســتــان 

ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

سی وسه شــمــاره 

که رضایت درونی و برونی به میزان  واحد است، نتایج نشان داد 
کلی در هر یک از  کل تأثیرگذارند. به طور  یکسانی بر رضایت مندی 
مجموعه های محصور و غیرمحصور اختالفی بین رضایت درونی و 
برونی وجود ندارد اما بنا بر فرضیه اصلی پژوهش، میزان رضایت 
کن در مجموعه های مسکونی  کل)رضایت درون و برون( افراد سا

محصور باالتر است.
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