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 دهیچك
در همه کشوورهای جهوان    ها دولتی اصلی ها از دغدغهیکی مسکن تهیه 
 هوای  یاسوت س، شدت گرفوت  رشد جمعیت که آن از بعددر ایران نیز  است.

 هدر نیم که ها یاستساین  مسکن به اجرا درآمد. یکی از تامینمختلف برای 
اجرایی شد، طرح جامع مسکن مهر بود. هدف از خورشیدی  9332 ۀدهدوم 

 یها گروهبرای  انبوه سریع، ارزان و باکیفیت مسکن تامین اجرای این طرح
بزرگ این طرح، در  یها پروژهمیزان موفقیت یکی از بود. بررسی  درآمد کم
، موضوو  و  شوهر  ینشواه ن مهر مسک  ۀمحل در یزندگ تیفیک یبررس قالب

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نو  کاربردی و بوه   .هدف این مقاله است
ه ی است. اطالعات موجود در این مقالو تحلیل-لحاظ ماهیت از نو  توصیفی

برای بررسوی  ) یدانیمبرای تدوین مبانی نظری( و ) یا کتابخانهبا دو روش 
 ، سواکنان پوژوهش عوه آمواری   است. جام آمده دست هبکیفیت زندگی محله( 

خوانوار اسوت.    0422 پذیری یتجمع یتباقابل شهر ینشاهمسکن مهر  محله
سرپرسوت خوانوار    422 برابر بوا و  کوکراناز روش  موردمطالعهحجم نمونه 

آموار   یهوا  روشاز  یبررس موردشاخص  42 لیتحل یبرابرآورد شده است. 
نتوای    .اسوت  شوده   هاسوتفاد  رئاسکو یآزمون کاو  یعامل لیتحل ،یفیتوص
 ونقول  حمول بوه   یدسترسو شوامل    شاخصپن    تنها دهد یمنشان  حاصل
بوه امکانوات    یدسترسو  ،آب و بور  و گواز   التیبه تسه یدسترس ی،عموم
بووه  یسو مجتمووع و دستر تیریمود  ،درون مجتمووع یشو یو سرما یشو یگرما
( بووده و  3عدد متوسط )، دارای میانگین رضایتمندی باالتر از حد نگیپارک

درصوود  5/38) یموردبررسوو یهووا شوواخصمیووانگین رضووایتمندی دیگوور  
بوده که این امر حاکی از نارضایتی شدید ساکنان  3ها(، کمتر از عدد   شاخص

 از کیفیت زندگی در این محله است. شهر ینشاهمحله مسکن مهر 

 

مسووکن، مسووکن مهوور، کیفیووت زنوودگی، شووهر   :هاا ک يدیاادکواژه

 .شهر شاهین
 

 

 

Abstract 
Housing is one of the main concerns of governments in 
countries all over the world. In Iran, after the increasing 
pace of population growth, various policies were 
implemented to provide housing. One of the policies 
implemented in the second half of the 2000s was the 
Mehr Comprehensive Housing Plan. The purpose of 
Mehr project was to provide low-income groups with 

fast, cheap and high-quality housing. The purpose of the 
present study is to evaluate the quality of life in order to 
measure the success rate of one of the major projects in 
Mehr housing neighborhood of Shahinshahr. The 
present study is applied in terms of purpose and 
descriptive-analytical in terms of nature. The data were 
obtained in two ways: library (to formulate theoretical 
foundations) and field (to study the quality of life in the 

neighborhood). The statistical population of the study is 
the residents of Mehr Shahinshahr housing 
neighborhood with a population of 6400 households. 
The sample size, estimated by Cochran's method, is 
equivalent to 400 heads of households. Descriptive 
statistics, factor analysis and Chi-square test were used 
to analyze the 40 indicators. The results showed that the 
average of five indicators was higher than the average of 
satisfaction. These indicators include: 1- Access to 

public transportation, 2- Access to water, electricity and 
gas facilities, 3- Access to heating and cooling facilities 
inside the complex, 4- Management of the complex and 
5- Access to parking. The average satisfaction of other 
studied indicators (87.5% of the indicators) was less 
than 3, which indicates the strong dissatisfaction of the 
residents of Mehr Shahinshahr housing neighborhood 
with the quality of life in this neighborhood. 

 
Keywords: Housing, Mehr Comprehensive Housing 
Plan, Quality of Life, Shahinshahr. 
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 مقدمه

هموواره از  یکی از نیازهای اساسی انسان  عنوان مسکن بهتهیه 

 Short (وده اسوت بو  هوا  دورهدر همه بشر  ی اصلیها دغدغه

& Short,2013:199 ( .ایون مشوکل پوز از جنوگ      ،اما
 عیرشود سور   علوت  توسعه بوه  درحال یکشورهادوم، در  جهانی
 یلفقدان منوابع موا   ،یداخل یها مهاجرت ،ینیو شهرنش تیجمع
تووامین ملووال   ن،یمشووکالت مربووو  بووه عرضووه زموو ،یکوواف

ابعواد پیییوده و    متخلوص  یانسوان  یرویو کمبود ن یساختمان
درآمود   یصوورت حواد و بحرانو    بوه ی به خود گرفت و ا گسترده
هوای   سرشوماری  بور اسوا   در ایوران   (.8  9314،ی)پورمحمد
 سواله  شلوت یت در یو  دوره  جمع 9315الی  9335 یها سال

میلیوون نفور در    91برابر افزایش یافت و از حودود   4 به بیش از
رسوید. ایون    9315میلیون نفر در سال  32به حدود  9335سال 

افزایش شتابان جمعیت، بوه هموراه تیییور عمیو  در سوب  و      
شیوه زندگی شهری، به افزایش شدید تقاضوای مسوکن منجور    

میان مشوکالت اقتلوادی نیوز      یندرا(. 19  9312زنجانی،شد )
یوژه  و بوه  هوا  خوانواده کوه بسویاری از    ینحو بهد بر علت شد مزی
ی پایین جامعه، توان تامین مالی خوود را بورای خریود    ها ده 
(. بودین  41  9318نیا و ضورغامی،  توکلیاند ) داده ازدستمسکن 

ترتیب رشد شتابان جمعیت شهری در چند دهوه قبول و توداوم    
بخوش   مشکالت اقتلادی کشور، شورایط شوبه بحرانوی را در   

از کوه توامین مسوکن بوه یکوی       ینحوو  بوه مسکن ایجاد کرده، 
ی و اجتمواع  یتوسوعه اقتلواد   یها در برنامه یاصل یها چالش
نووایمی و ل شووده اسووت )یبوودت ی اخیوورهووا دهووهدر  هووا دولووت
 (.3  9313دورودی،
بوور  یقووانون اساسوو 49و  39موجووب اصووول  بووه در ایوران  
، تأکیود شوده   مددرآ کماقشار  یتامین مسکن مناسب برااهمیت 

 یدر منواط  شوهر   .(30  9319و همکواران،  یاست )پورمحمد
 شوود پدیدار موی  میررسیصورت اسکان غ عمدتاً به ،فقر مسکن
(. بورای بهبوود وضوعیت مسوکن شوهری در      9  9334،ی)اطهار
باهودف  ی گونواگونی  ها استیسو  ها برنامهی اخیر ها دههطول 
سوکن مناسوب   به م یدرآمد نییپا یها ده  یدسترس لیتسه

 مهمتورین یکوی از   (.4  9312سوعادت،  )پور است به اجرا درآمده
در نقوا  شوهری در دهوه گذشوته شویوه       هوا  آنو فراگیرترین 

 بور اسوا   ساخت مسکن مهور بووده اسوت. در ایون زمینوه و      
طورح جوامع مسوکن مهور      9330ملوبه دولت نهم، از تیرمواه  

تعوادل   دجوا یا ی چوون با اهداف (950  9314)ملکی و همکاران،
از  نیزمو  هزینوه حوذف  شوعار  مسکن با  یعرضه و تقاضا انیم

درآمود و   توامین مسوکن اقشوار کوم     ،مسوکن  شوده  تمامقیمت 
 نیزمو  موت یق یهرو یب شیاز افزا یری، کنترل و جلوگبضاعت یب

 دیو حجوم تول  شیافوزا  ،مسوکن  دیبه تول یو مسکن، رون  بخش
خووانوار  نوه یاز سووبد هز مسوکن  یهووا نوه یمسوکن، کوواهش هز 

مسوکن   یو آتو  یانباشت یازهای(، تامین ندیرهن و خر ،بها )اجاره
تبوع آن   به مسکن مناسوب و بوه   یعدالت در دسترس یو برقرار

زاده  رمضوان )شود کاهش فقر و توامین مسوکن جوانوان مطورح     
 یامور مبتنو   نیو مسکن مهر بر ا یاصل یمبنا(. 5  9315تنیانی،
شوده   امتمو  نوه یاز هز یتووجه  بخش قابول  ن،یکه ارزش زم بود

 ایو بوا حوذف    نیبنوابرا  دهود   یمسکن را به خود اختلوا  مو  
توا   تووان  یشوده مسوکن، مو    تموام  نهیاز هز نیکاهش ارزش زم

در ایوون راسووتا،  .مسووکن را کوواهش داد نووهیهز یادیووحوودود ز
 11 بلندمودت  صوورت  بوه ی از زموین  بوردار  بهوره واگذاری ح  

میلیووون واحوود   5/9آن سوواخت  موجووب بووهسوواله، مطوورح و 
گوذاری شود. ایون     یوه پای که ی  پروژه بزرگ ملی بود، مسکون

و طورح جوامع مسوکن     9424ایوران   انداز چشمتلمیم در سند 
که به دنبال ایجاد تعادل در برخوورداری از مسوکن مناسوب در    

و منواط  مختلوف کشوور بوود، موورد تاییود قورار         ها گروهبین 
و قووانون  9334-9333کشووور گرفووت. برنامووه چهووارم توسووعه 

دهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن نیوز آن را توجیوه   سامان
ی وزارت راه و شهرسوازی،  ها گزارشسلسله ) کرد یمو حمایت 
 (.news.mrud.ir/new/، نقل در9313
ی هوا  جنبوه جهت که بیشتر به  ین ا ازطرح مسکن مهر، بر 

ی کیفی مسوکن توجوه داشوت،    ها جنبهکمی مسکن و کمتر به 
ملادی  موورد اعتورا     ازجملهشد.  اعتراضات و نقدهایی وارد

یابی نادرست، ارائه و انتخواب الگووی    مکانتوان به  یممنتقدان 
ی، عدم توجه به تامین نیازهای ساز بلندمرتبهیکسان و در قالب 

خدماتی و تکمیلی واحدها، تولید واحدهای مسکونی فراتر از نیاز 
موانع  کوه   روح یبی حجیم از بناهای سرد و ا تودهیری گ شکلو 

شود، عدم واگذاری مالکیت زمین  یمایجاد ارتبا  پایدار ساکنان 
رهنمووا و )اشوواره کوورد بووه صوواحبان واحوودهای مسووکونی    

 (.49  9314کمانداری،
نقودهای وارده بوه    اما درستی و نادرستی این موارد و دیگر

ی علموی قورار   بررسو  موورد ی طورجود  بوه مسکن مهر تواکنون  
مووی میووزان موفقیووت و  بنووابراین بررسووی عل  نگرفتووه اسووت

یوژه در ابعواد   و بوه ارزشمندی این طرح  و بررسی پیامودهای آن  
رسد. یکوی از شوهرهای    یمکالبدی و اجتماعی ضروری به نظر 

واحود( را   0422مهور ) مهمی که حجم عظیمی از پروژه مسکن 
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شوهر اسوت کوه در     ینشواه در استان اصفهان پذیرا شده، شهر 
هوای مطورح شوده    پرسشگیرد.  این مقاله مورد بررسی قرار می

 در این پژوهش شامل 
شهر به چه میزان از  ینشاهساکنان محله مسکن مهر  -9

کالبدی و -ی اقتلادی، اجتماعی، زیستیها های شاخص
 مندی دارند؟دسترسی به خدمات، رضایت

ی ساکنان از کیفیت مند تیرضادر  موثرعوامل  ترین مهم-0
 کدامند؟ هرش نیشاهزندگی در محله مسکن مهر 

 پیش از هر چیز یو   مسکندر باب مبانی نظری پژوهش،      
صولی  امحول   و یوه عنووان سورپناه اول   است و به یزیکیف یمکان

 یازهوای از نآید و در آن بسویاری   یحساب م به ها خانوادهزندگی 
کوردن، تربیوت فرزنودان،     اسوتراحت  دن،فرد ماننود خوور   یهاول

توامین  ی ورز عشو  ی و جو شرایطو حفایت در برابر  استحمام
 شود و یماطال   یمسکون یطکل مح بر. مفهوم مسکن شود یم

 یسوتن ز یبرا یازموردن یضرور یالتخدمات و تسه تمامشامل 
فقوط   و مفهوم عام مسوکن  یفتعر ترتیب بدین. است ها خانواده
در را  یمسوکون  یطبلکه کول محو   یست،ن یواحد مسکون شامل
از  یکو ی مناسوب  مسوکن توامین  (. 0  9331زیاری، ) یردگ یمبر

تهیه  یچگونگو  است داریبه توسعه پا یابیعناصر و عوامل دست
 یها خلو  گروه مختلف جامعه به یها گروه یآن برا و تامین
هوا   دولتاکثر  یرو شیپ یها از مهمترین چالش یکیدرآمد  کم

 ,Cloke & Milbourme 134 ( و جوامووع اسووت 

2006 Seo & et al, 2016  Gallent & 

Robinson, 2011:298.) 
یی کوارا  از دو جنبوه  دیو با ی،زنودگ اصلی  یفضا ایمسکن 

بوا   یطو یمح جواد یا یعنو ی یاز جنبوه مواد   یکو ی ،باشود  داشته
آن و  رینور مناسوب و نظوا  آسایش اقلیمی و ، امکانات، یدسترس
 جواد یا یعنو ی، افراد یمعنو یازهایبه ن یینظر جوابگو از یگرید
برخورداری از  با و یز، شرافتمندانهآم اماحتر، آرام، مناسب ییفضا

دو  نیو ا کوه  یدرصورتی مطلوب. ورسوم اجتماع فرهنگ و آداب
، مسوکن  و محقو  شووند    یو تلفوجه  نیتر باهم به کامل جنبه

 تیرضوا کیفیوت زنودگی و    مطلوب ایجاد خواهد شد که در آن
با خلوصیات کالبدی، اقتلادی و  ساکن، تامین و محیطی افراد

ی منود  تیرضارفاه و  احسا  با توأمناسب و فضایی اجتماعی م

 & Lansingکنووود ) یمووورا بوووه سووواکنانش هدیوووه  

marans,1969:195-199)  وPoll,1997:17, Ge 

& Hakao,2006:165-178   بدین ترتیب با توجوه بوه .)
توان گفت کوه محلوول محیطوی مسوکونی      یمآنیه بیان شد 

محویط  مناسب، احسا  رضایت و کیفیت از سوکونت در یو    

(. این معنا در Teck Hong, 2012: 109است )مسکونی 
کوه بورای    ینحو بهنظرات اندیشمندان زیادی متبلور شده است، 

گوید  کیفیوت زنودگی حوالتی     یممثال دیوان، در این خلو  
ی که در آن ا جامعهو  عتیطباست که فرد در آن نسبت به خود، 

 :Diwan,2000دارد)احسا  آرامش درونی  کند یمزندگی 

ی از زنودگی تعریوف   منود  تیرضاکیفیت زندگی را  9فوو(. 315
کیفیووت زنوودگی را  0کاسووتانزا ( و19  9310فرجووی،کنوود ) یموو

ی که در آن نیازهای مادی در ارتبا  بوا در  فوردی و   ا گستره
 یوودنما یمووشووود، تعریووف   تووامینگروهووی از رضووایتمندی  

(Costanza & et al,2007: 29)3دا    و
کیفیووت  

کنود   یمو را استانداردهای محیطی محل زندگی تعریوف  زندگی 
(Das,2008:298.) یووب، بووا سوونجش میووزان    ترت ینبوود

-رضایتمندی ساکنان از سکونت در ی  محیط مسوکونی، موی  

توووان در مووورد کیفیووت آن محوویط نیووز بووه قضوواوت درسووتی  
 (.911  9331رفیعیان و همکاران،) یافت دست

ی مختلفوی بایود   ها جنبهبرای شناخت میزان رضایتمندی، 
مختلفوی   نظوران  صواحب ی قرار گیرد. در این زمینه، بررس مورد

که از آن جمله شفر است. او بر بررسوی سوه    اندابراز نظر داشته
  9313تووفیقی، کنود )  یمو  دیتأکقلمرو اجتما ، محیط و اقتلاد 

(. مزیت نظر شفر در این اسوت کوه تقابول بوین قلمروهوا را      00
پذیری، کیفیت  ویری از مفاهیم زیستصریحاً معین نموده و تل

است  دهکر  ارائهزندگی و پایداری را در ارتبا  متقابل با همدیگر 
(Van kamp & et al,2003: 11    نظور دیگور توسوط .)

بررسوی در   گروهاست،  شده ارائهکمیته بحران جمعیت واشنگتن 
 93پژوهش مرتبط، یکلد شهر بزرگ جهان را مطالعه نموده و 

در کیفیت زندگی معرفی نموده  موثرعوامل  عنوان بهشاخص را 
شامل آموزش، بهداشت عموومی، آراموش    ها شاخصاست. این 
، هوای سالم، امنیت عمومی، هزینه خوراکی، ونقل حملعمومی، 

شوود   یمو فضای سکونت، تسهیالت عمده مسکن و ارتباطوات  
عوامل سازنده نظیر  شده انجام(. در مطالعات 08  9313توفیقی،)
وسیله نقلیوه،   های کالبدی، امکان دسترسی به یژگیوسهیالت، ت

هووا در  ینووههزشوورایط داخلووی، تسووهیالت بیرونووی واحوود و    
رفیعیوان  ) هستند موثر تیفیو سنجش ک یسکونت یمند تیرضا

 (.020  9331و همکاران،
هوای اخیور و بوه دنبوال افوزایش میوزان        در دهوه  رانیدر ا

ویوژه از سووی    مسکن بوه شهرنشینی، بد مسکنی و تقاضا برای 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Foo 
2. Costanza 
3. Das 
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بورای   یمختلفو  یهوا  استیسها و  درآمد شهری  برنامه افراد کم
گرفته شده است کوه در   تامین مسکن ارزان و باکیفیت در پیش

های مسکن اقشارکم درآمد اشاره  به مهمترین سیاست 9جدول 
 شده است.
 

 زمانی مختلفدرآمد در ایران در مقاطع  تامین مسکن اقشار کم یها استیس .6جدول 

 اقدامات سیاست مقطع زمانی اجرا

انقالب برنامه سوم قبل از 
(40-40) 

 ی دراز مدت و گسترش اقدامات خودیاریها واماعطای  متیق ارزانی ها خانهساختن 

برنامه چهارم توسعه قبل 
 (48-59انقالب )از 

و پا   متیق ارزانی ها خانهساختن 
 ینینش زاغهکردن شهرها از 

در مناط  مرزی یا فاقد  خلوصاًی سازمانی اه نهخاایجاد 
 ی قابل سکونتها خانه

برنامه پنجم توسعه قبل از 
 (50-50انقالب )

کم  به تامین مسکن برای اقشار 
 درآمد کم

و  درآمد کمی ها گروهشده به  درصد واحد مسکونی ساخته 03
شده  شهری که به دنبال سیل یا زلزله و ... تخریب نانینش هیحاش
 ود، اختلا  یافت.ب

قانون تعاونی در   تلویب
 9343سال 

 افزایش عرضه مسکن از طری  تقویت
 ی مسکنها یتعاون

و به عضویت مسکن   انساز انبوه  باهمکاری و هماهنگی 
 ها کردن آن دار خانه یبرا ریپذ بیاقشار آس درآوردن

 (9388تا  9353مقطع )
 تثبیت تامین عدالت در توزیع زمین و

 زمین قیمت
 درآمد فاقد زمین ملادره و واگذاری زمین به افراد کم

اول توسعه بعد از  برنامه
 (03-80) انقالب

 جدید شهر 00شرو  ساخت  جدید شهرهای تامین خانه با ساخت

ی دوم و سوم ها برنامه
-33انقالب )توسعه بعد از 

84) 

از طری    ارزانی ها خانهساختن 
ی ازس کوچ ی، ساز انبوه، انداز پز
 )پا (

 یساز انبوهگسترش 

 9388سال  از
اجاره ) یا باال بردن سهم مسکن اجاره

 تملی ( شر  به

 ملکی و تشوی  مسکن به استیجاری مسکن نسبت بردن باال
 مسکن ساخت بهالمنفعه  عام یها سازمان و خلوصی بخش

 یدار اجاره و استیجاری

برنامه چهارم و پنجم 
-14انقالب توسعه بعد از 

34 

ی مسکونی ملکی برای واحدها تامین
 درآمد ی کمها گروه

قیمت زمین از قیمت  و حذف الحسنه قر ارائه تسهیالت 
ی صدور پروانه و ها نهیهزو پرداخت نلف  مسکن شده تمام
ی  زیربنایی از محل یارانه ساتیتأسی زمین و ساز آمادههزینه 

 بخش مسکن

 بیتلو و با 08/99/15از 
 رانیوز ئتیه

درآمد در دو  کم یها مسکن گروه تامین
 یتیو مسکن حما یقالب مسکن اجتماع

پرداخت   سال 05تا عمر  یبناها دیخر یبرا التیتسهارائه 
به مسکن  عهیالحسنه ود اجاره و وام قر  نهیهز کم 
 یجاریاست یمسکون یبه احداث واحدها لیتمای که مندان عالقه
 دارند. بافت فرسوده تیاولو با

   صومعلو،900  9312رضوانی و کایمی، سعیدی  13-932  9310فرد،   ضرغام30-81  9331ظیم جدول  نگارندگان بر اسا  مطالعات قنبری و یاهری،تهیه و تن
 .930  9313و رفیعیان و همکاران، 1  9331
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درآمودها و   مسوکن کوم  حاضور ) در زمینه موضو  پژوهش 
درآمود(،   میزان رضایت از کیفیت سکونت در محالت شهری کم

مطالعات فراوانی صورت گرفته است که در اداموه بوه برخوی از    
 شود. یممطالعات مرتبط در این زمینه اشاره 

بهوا مسوکن   میزان اجاره در پژوهشی رشد) 0293( 9پنانت
اقشار کم درآمود شوهری را در شوهر لیلونگووه پایتخوت جدیود       

. همینوین تاریخیوه مختلوری از    ماالوی بررسی کرده اسوت 
یود بور توسوعه مسوکن و     تأکدرآمدها در ماالوی، بوا   کممسکن 

دهد، عواملی کوه بوازار    یمخدمات ارائه کرده است. نتای  نشان 
دهود عوامول    یمو قرار  تاثیرای در ماالوی را تحت  مسکن اجاره
محودود   -0وقفوه در توسوعه منواط  و خودمات.      -9زیر است  

و (. بوردان  Pennant,2018کردن عرضه و افزایش تقاضوا ) 
ی هوا  زاغهی بخش تواندر پژوهشی به  0293در سال  0همکاران
درآمود در   راهکاری برای ایجاد مسکن اقشار کوم  عنوان بهپایدار 

محققین در ایون پوژوهش بوه ارزیوابی      .اند پرداختهشهر بمبئی 
انود. نظور محققوین در ایون      مقطعی چیدمان مسکن توجه نموده

طبیعوی بواد و    توان از طریو  تهویوه   یمخلو  این است که 
همینین پارامترهای اجتماعی و معماری، فضواهای مناسوبی را   

دهود کوه    یمو برای ساکنان ایجاد کرد. نتوای  پوژوهش نشوان    
هوا فضواهای تعامول اجتمواعی ضوعیفی دارد       شکل فعلی خانوه 

(Bardhan & et al,2018.) 
به بررسی مناسب بوودن   0291در سال  3الحمود و الحقا 

درآمود در   ی کوم هوا  گروهت برای مسکن یمق ارزانطرح مسکن 
. هوودف محققووین از ایوون پووژوهش ارزیووابی  انوود پرداختووهاردن 
هوا اسوت. نتوای     مندی ساکنین از تناسب ایون مسوکن   یترضا

ها، از  دهد که ساکنان به علت ضعف در برنامه یمپژوهش نشان 
محیطوی و   یسوت زمشکالتی مانند مشکالت مالی، زیرسواختی،  

–Al-Homoud & Is نووودبر یموو اجتموواعی رنوو    

haqat,2019)). 
ی بوا عنوووان  ا مقالوه در  (94  9319(زاده رضوایی و کموائی  
ی مسوکن  هوا  مجتموع مندی سواکنان از   ارزیابی میزان رضایت

مهر مطالعه موردی  سایت مسکن مهر فاطمیه شوهر یوزد، بوه    
یووزد  شووهر مهووربررسووی کیفیووت زنوودگی در محلووه مسووکن  

از آزمون کوای اسوکوئر رابطوۀ     پرداختند. نگارندگان با استفاده
را  تأهول میان متییرهایی چون سن، شیل، میزان تحلیالت و 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Pennant 
2. Bardhan & et al 
3. Al-Homoud & Is–haqat 

ی قورار داده و آن را تاییود   بررسو  موورد مندی  یترضابا میزان 
کنند که میزان رضوایت سواکنان    یمیت بیان نها درو  اند نموده

و سواکنان از شورایط اقتلوادی )هزینوه     در حد متوسط اسوت  
ام مسکن( مجتمع ایهار نارضوایتی کردنود.   خرید و تسهیالت و
موردمطالعه، از معیارهای امنیوت، روشونایی و    ۀساکنان محدود
ایهوار رضوایت داشوته و     ،کالبدی مجتمع های یژگیتهویه و و

انود.  از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسوط رضوایت داشوته   
(، در پژوهشووی کیفیووت زنوودگی 9314ی و همکوواران )خووانآزاد

ی کرمانشواه، ایوالم و   شوهرها در   دولوت رکنوان  مسکن مهر کا
هودف محققوین از ایون پوژوهش      انود. را بررسی کرده آباد خرم

مقایسووه تطبیقووی کیفیووت زنوودگی در مسووکن مهوور در بووین   
شهرهای غربوی کشوور اسوت. محققوین در ایون پوژوهش بوا        

میوانگین و انحوراف   ) یمرکوز ی پراکنودگی  ها آمارهاستفاده از 
ی، آزمووون انوووا و ضووریب ا نمونووهمعیووار(، آزمووون تووی توو   

اقدام بوه بررسوی فرضویات     SPSS افزار نرمهمبستگی اتا در 
دهد که چهار شاخص کیفیت مسوکن،   . نتای  نشان میاند کرده

کیفیت محیطی، کیفیت اوقوات فراغوت و حوز تعلو ، دارای     
تر از حد مطلوب و چهار شاخص دیگوراز قبیول     میانگینی پایین

ها، کیفیت امنیت، کیفیت روابوط   اختکیفیت دسترسی به زیرس
همسایگی و کیفیت اشتیال و درآمود میوانگینی بواالتر از حود     

(، 9314ی )حجواز  (.9314ی و همکواران، ند )آزادخانمطلوب دار
در پژوهشی به ارزیابی وضعیت طورح مسوکن مهور از دیودگاه     
ساکنان، مطالعه موردی مسکن مهور شوهر ماهشوهر پرداختوه     

هوای   و آزموون  SPSSافوزار   تفاده از نورم است. نگارنده با اسو 
 افووزار نوورمهمبسووتگی و انجووام تحلیوول عوواملی در محوویط   

LISREL   وتحلیول نتوای  پوژوهش کورده      یوه تجزاقدام بوه
دهد که سط  رضوایتمندی سوکونتی در    است. نتای  نشان می

اسوت کوه نشوان     33/0های مسکن مهر شهر ماهشهر  مجتمع
ن ایون شوهر اسوت.    دهندۀ رضایت نسوبی یوا متوسوط سواکنا    

های تسهیالت مجتموع، امنیوت، روشونایی و تهویوه از      شاخص
های کالبدی و سط  اقتلادی بیشوترین   نقا  ضعف و شاخص
(. 9314حجوازی، ) انود  شوته دامندی سواکنان   تاثیر را در رضایت
( در پژوهشی بوه بررسوی طورح مسوکن     9318نورایی و کهن )

کن مهور شوهر   موردی مس بامطالعهمهر به لحاظ کمی و کیفی 
. این محققوان کیفیوت مسوکن مهور شوهر      اند پرداختهشهرضا 

محیطووی و  یسووتزشهرضووا را در ابعوواد اقتلووادی، اجتموواعی، 
کالبدی با استفاده از روش سلسله مراتبوی موورد ارزیوابی قورار     

انود کوه اجورای ایون طورح در       یدهرسو و به این نتیجوه   اند داده
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. یزدانی و همکواران  شهرضا، اجرایی نسبتاً مناسب داشته است
 زانیووم یبررسوودر پژوهشووی تحووت عنوووان   9313در سووال 
. انود  پرداخته لیاردب یاسب مسکن مهر شام نیساکن یتمندیرضا

ی کوای اسوکوئر، تحلیول    هوا  آزموون یری کوارگ  بوه محققین با 
 یافزارهووا نوورمی در ا نمونووههمبسووتگی پیرسووون و تووی توو  

SPSS  وExcel    انوود هپرداختو اقودام بووه بررسوی فرضوویات .
محودوده   یسکونت یتمندیاست که رضا نیا نشان دهندۀ  ینتا
( در حد کمتر از متوسوط اسوت و سواکنان از    لی)اردب یاسب شام
 را تیرضوا  نیکمتور  تیو مالک اریو از مع نیشتریب یکالبد اریمع
 (.9313یزدانی و همکاران،) دارند

که مشاهده شد در بیشتر این مطالعوات، کیفیوت    طور همان
ر سه دسوته شواخص اصولی اقتلوادی، اجتمواعی و      سکونت د
ی مبتنوی بور پرسشونامه و عمودتاً     هوا  روشزیستی بوا  -کالبدی

یدشووده از نظرخووواهی از سوواکنان )تول یذهنوومتکووی بوور آمووار 
اموا در ایون پوژوهش عوالوه بور        شوده اسوت   محالت( تحلیل 

ت واخو وه شنو، بو اوهو  ژوهشوپو   در وه رایو وه جنبو وبررسی س
یواز زنودگی نیوز توجوه شوده      ن موردات شاخص خدمات و امکان

جنبوه ذهنوی( و   ) یپرسشوگر است. این شاخص هم از طریو   
هم از طری  مراجعه و شمارش امکانوات و خودمات موجوود در    

رسود از هموین    یمو و بوه نظور    شوده   انجامجنبه عینی( محل )
جهت نیز نسبت به کارهای قبلی مزیتوی بورای ایون پوژوهش     

   شود. یممحسوب 
 

 کارروشها و  داده
ماهیوت،   ازلحواظ هودف کواربردی و    بور اسوا   نو  پوژوهش  
یووواز از دو روش ن مووووردتحلیلوووی و  اطالعوووات  -توصووویفی
اسوت. مبوانی نظوری بوا      آموده  دسوت  بوه ی و میودانی  ا کتابخانه

هوا و   استفاده از منابع کاغذی و الکترونیکی موجود در کتابخانوه 
لیول  شوده و تح  مربوطوه گوردآوری  مؤسسات مراکز پژوهشی و 

وضعیت رضوایت از سوکونت در محودوده محلوه مسوکن مهور       
 -با اسوتفاده از طیوف لیکورت   -شهر از طری  پرسشنامه  ینشاه
است. بدین ترتب جامعه آماری این پژوهش تموامی   شده  انجام

 مطالعوه  موورد شهر و حجوم نمونوه    ینشاهساکنان مسکن مهر 

ت. هوا اسو  سرپرست خانوار ساکن در این مسکن 422عبارتنداز 
کوه بورای    آموده  دسوت  بوه حجم نمونه از طری  فرمول کوکران 

نمونووه  422یوواز بووه ن موووردنمونووه  334اطمینووان تعووداد آن از 
 یری نیز، تلادفی ساده اسوت. گ نمونهیافته است. روش  یش افزا

مقالوه شوامل چهوار دسوته شواخص       یون مطالعه در ا ابعاد مورد
خودمات   بوه  یو دسترسو  یاجتمواع  ی،کالبد-یستیز ی،اقتلاد
پرسشونامه توسوط    یابیارزشو  ی از طر ی ابزار تحق ییروا است.
 یوایی قرارگرفتوه و پا  یبررس مورد یندانشگاه و متخلل یداسات
شده اسوت.    کرونباخ انجام یفرمول آزمون آلفا ی از طر یزآن ن
پرسشونامه برابور    یوایی کوه پا  دهود  ینشان م یبررس ینا  یجۀنت
 یون اسوتفاده ا  افوزار موورد   . نورم اسوت  یو در سط  عال 348/2

 هوووای یووولتحل یبووورا و اسوووت lisrelو  SPSSپوووژوهش 
 یتاییود  یعوامل  یول اسکوئر و تحل یکا یها از آزمون یاستنباط
است که فقوط   یاسکوئر شاخل یکاآزمون شده است.   استفاده
مسوتقل   یرها،متی یاکه آ کند یموضو  کم  م ینا یصبه تشخ
و قووت   نگیچگوو  گاه یچما هباهم رابطه دارند، ا یا یکدیگرنداز 

اسوکوئر، از   ی. عالوه بور محاسوبه کوا   دهد ینم ی رابطه را توض
سوونجش و تاییوود  یبوورا یووزن یتاییوود یعووامل یوولآزمووون تحل
آموده   9فرایند تحقیو  در شوکل    شده است.  ها استفاده شاخص
 .است

قسمت شوهر   نیتر یجنوبدر  شهر نیشاهمحله مسکن مهر 
 0422(. ایون محلوه شوامل    0لاست)شوک  شده واقع شهر نیشاه

(. http://www.iribnews.irاسوووت )واحووود مسوووکونی 
سوازان بوا مشوارکت     توسوط انبووه   ایون واحودها  از  یمیحدود ن
 توسوط  زیو ن و بقیوه  یوزارت راه و شهرسواز  تیو ها و حما بان 

شووده اسووت   احووداثو محووالت  تاادار  یتعوواون یهووا شوورکت

(https://www.imna.ir.)    در ایووون قسووومت از شوووهر
کمترین میزان امکانات رفاهی، تفریحی و آموزشوی وجوود دارد.   

عودم  فاضوالب و همینوین     خانوه  نزدیکی به گاوداری و تلفیه
زیواد   ارتفوا   ،صوحی  واحودهای مسوکونی    یریتوجه به نوورگ 

اسوت  در این محلوه   ذکر قابلکالت ی ساختمانی از مشها بلو 
  9331،یداهو شوو زکوواریپره و 0  9310یوواهری و همکوواران،)
44-41). 

 

http://www.iribnews.ir/
https://www.imna.ir/
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(9313فرایند تحقی  )نگارندگان، مودارن .6 شکل  

 

(9313شهر، ینشاهشهرداری ) یکشورشهر در تقسیمات  ینشاهموقعیت مسکن مهر شهر  .2شکل  

 

 شرح و تفسیر نتایج
 یزنودگ  تیو فیک ی مهوم ها از مؤلفه یکی یشهر طیمح تیفیک

هوا   انسوان  یمنود  تیرضا در موثری ارهایشامل تمام مع است و

 ,Westawayو  93  9314اسووت )مشووکینی و همکوواران، 

برای بررسی کیفیوت زنودگی در یو  محویط      (.187 :2006
شهری هوم بایود میوزان برخوورداری آن محویط از امکانوات و       

ایت سواکنین از ابعواد   یاز بررسی شود و هوم رضو  ن موردخدمات 
ی قرار گیرد. در این صورت بررس موردزندگی و سکونت  مختلف

 ازاحتمال دستیابی به تحلیلی درسوت، افوزایش خواهود یافوت.     
رو در این بخوش از پوژوهش ابتودا بوه بررسوی امکانوات و        ینا

شوهر   ینشواه مسوکن مهور     محلوه   خدمات موجود در محودوده 
ساکنان  از وضعیت زنودگی   مندی یترضاشده و سپز   پرداخته

 گیرد.در آن، مورد ارزیابی قرار می
 بررسی خدمات و امکانات موجود-الف

آمده  0های میدانی که نتیجه آن در جدول  یبررسبر اسا  
شهر از خدمات و امکانات  ینشاهاست، محله مسکن مهر 
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سالمت شهری شامل دبستان دخترانه و پسرانه، مرکز جامع 
داروخانه، نانوایی، قلابی، فروشگاه پوشا ، خانه بهداشت(، )

ی و ی  ساز بدنسالن ورزشی روباز و سرپوشیده، باشگاه 
بوستان کوچ ، دفتر خدمات ارتباطی و پستی، مسجد، 

برخوردار است،  ونقل حملفرهنگسرا و انوا  انشعابات و وسیله 
ولی از سایر خدمات محروم است که مکان اصلی تامین کمبود 

شهر و در درجه بعد اصفهان و  دمات، شهر شاهیناین نو  خ
 دیگر شهرهای مجاور است.

 
شهر ینشاهتامین و دسترسی به انوا  خدمات و امکانات در مسکن مهر  وضعیت. 2جدول   

ت
نوع خدما

 
 

 تجاری بهداشتی درمانی خدمات آموزشی
-اداری

 انتظامی

دبستان پسرانه
دبستان دخترانه 
دبیرستان دوره اول پسرا 

نه
دبیرستان دوره اول دخترانه 
 
دبیرستان دوره دوم پسرانه
دبیرستان دوره دوم دخترانه 
 

هنرستان پسرانه
هنرستان پسرانه 
 

حمام عمومی
ت 
خانه بهداش

 

داروخانه
 

ب
مط

درمانگاه 
 

دندان
 

 
پزش

 

نانوایی
 

بقالی
لابی 

ق
الفروشی 

ط
 

لوازم
 

خانگ
  فروشی ی

پوشا
 

ب
کتا
 

فروش
تعمیرگاه ماشین ی

 

ت
ثب
 

احوال
 

ث
ت
ب
 

اسناد
 

دفت
 ر

ازدواج 
ال 
و ط

 
ی
النتر
ک

 

تعداد 
 موجود

9 9        9 9    0 * 9   9       

 در حال
 ساخت

  9 9                      9 

محل 
تامین 
 کمبود

    a a a a a   a a a    a a  a a a a a  

a=کافی وجود دارد اندازه به*= شهر                           ینشاه 

نوع
 

خد
ت

ما
 

 ونقل حمل ورزشی و فضای سبز فرهنگی مذهبی و تجهیزات ساتیتأس

ب
آ
 

لوله
 

کش
ب ی
ال
شبکه فاض

 

بر 
گاز شهر 
 ی

تلفن
 

ش
آت

 
نشان
 ی

ت پستی و مخابراتی
خدما

 

مسجد
حسینیه 
 

کاف
 ی

ت
ن

 

روزنامه
 

فروش
 ی

فرهنگسرا و کتابخانه
ش صبحگاهی 

ایستگاه ورز
 

ش روباز
زمین ورز

سالن ورزشی سرپوشیده 
 

باشگاه 
ب

 دن
ساز
 ی

بوستان
گ 
پارکین

  
ایستگاه اتوبو

 

تاکسی
 

نیم
 ی

 
بو

  واحد 
اتوبو

 

9     0 9  * * * * * تعداد موجود  9 9 9 9 9 9 9 * - * 

 در حال

 ساخت
                      

تامین  لمح
 کمبود

      
a 

    a  a             

a=جود داردکافی و اندازه به*= شهر                          ینشاه 

 9313نگارندگان،
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 سنجش میزان رضایت از سکونت-ب
منودی از سوکونت در محودودۀ     یترضوا برای سونجش میوزان   

 شوده   اسوتفاده شهر از آزمون کوای اسوکوئر    ینشاهمسکن مهر 
 است. در این آزموون هور یو  از ابعواد چهارگانوه )اقتلوادی ،      

بور اسوا     کالبدی، اجتماعی و دسترسی به خودمات(، -زیستی
های موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتوه اسوت.    گویه

متییرهای موجود در پرسشنامه به عنووان متییوری کموی و در    
است، بورای تعیوین    شده  گرفتهمقیا  ترتیبی تعریف و در نظر 

، ابتدا نرمال بودن یا نرمال نبوودن  استفاده موردی ها آزموننو  
ن پوژوهش بورای بررسوی    مورد بررسی قرار گرفت. در ای ها داده

 اسوتفاده از آزمون کولمووگروف اسومیرنوف    ها دادهنرمال بودن 
دهود   یمو است. نتای  آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان  شده 

ی چهارگانه پژوهش در نمونه آمواری ایون   ها شاخصکه توزیع 
 آمده دست بهی معنادارتحقی ، نرمال نیست به طوری که سط  

دهد که توزیع متییرهای  یمو نشان  است 229/2کمتر از مقدار 
ین بوا    بنابرا(3جدول ) یستنچهارگانه پژوهش در نمونه نرمال 

 یع نرموال یو توز یرهای موجوود در ایون مقالوه   متیتوجه به اینکه 
کوای اسوکوئر در   همیوون   یو  پارامترنا هوای  یلاز تحلندارند، 
در اداموه نتوای  بررسوی میوزان رضوایت       .ها استفاده شد یلتحل
های چهارگانوه شوامل  شواخص اقتلوادی،      ان از شاخصساکن

کالبدی، شاخص اجتماعی و شاخص دسترسوی  -شاخص زیستی
 شده ارائه شده است. یانببه خدمات 

چهارگانه  یها شاخص یبرا یرنوفآزمون کولموگروف اسم. 3جدول 
 پژوهش

df Sig. Z کولموگروف اسمیرنوف   متییر 

 اقتلادی 008/2 222/2 422

 کالبدی -زیستی 030/2 222/2 422

 اجتماعی 330/2 222/2 422

 دسترسی به خدمات 095/2 222/2 422

 9313نگارندگان،

برای بررسی میزان رضایت از شاخص اقتلادی، از دو گویه 
است. بور ایون اسوا ، میوانگین      شده  استفاده 4به شرح جدول 
« های مرتبط به تعمیرات واحد مسکونی ینههز»رضایت از گویه 

« برای خرید و اجواره و شوارژ   شده  پرداختهای  ینههز»ویه و گ
است کوه بوا توجوه بوه اینکوه متوسوط       53/0و  54/0به ترتیب 

فوور  نمووود،  3توووان  یمووهووا در جامعووه را رضووایت از گویووه
هوا اسوت.   ۀ رضایت کمتر از حد متوسط در این گویهدهند نشان
تیوب  بوه تر ) یوز نبرای آزمون کوای اسوکوئر    آمده دست بهارقام 
( نیوز  25/2کمتور از  ) یمعنادارو درجه  (385/000و  385/059
دهد که دو متییور مربوو  بوه شواخص اقتلوادی در       یمنشان 

( میوانگین رضوایت از   4رضایتمندی ساکنان تواثیر دارد.)جودول  
 (.3است)شکل  50/0شاخص اقتلادی 

 
شهر ینشاهی اقتلادی کیفیت زندگی در مسکن مهر ها شاخص آزمون .4جدول   

 شاخص
 فراوانی

 میانگین
درجه 
 آزادی

Chi 

square 

درجه 
 معناداری

خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 
 کم

های مرتبط به تعمیرات واحد  هزینه
 مسکونی

92 35 915 32 32 54/0 4 385/059 222/2 

شده برای خرید، اجاره  های پرداخت هزینه
 مسکن و شارژ

92 42 935 922 05 53/0 4 385/000 222/2 
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، از کالبودی -زیستیبرای بررسی میزان رضایت از شاخص 

ی  حاصول  نتوا  اسوت.  شوده   استفاده 5گویه به شرح جدول  90
گفتوه   متییور پویش   92دهود کوه    مطاب  با این جدول نشان می

منودی از کیفیوت زنودگی     یترضوا دار بووده و بور میوزان     یمعن
هوای   ن رضوایت از گویوه  داشوته اسوت. میوانگی    تواثیر ساکنین 
ی بدین ترتیوب اسوت  مسواحت واحود مسوکونی بوا       موردبررس

، 55/0ی واحد مسوکونی بوا متوسوط    ها اتا ، تعداد 4/0متوسط 
، کیفیوت طراحوی مجتموع    80/0نور و روشنایی واحد با متوسط 

، استحکام و ایمنی مجتمع و واحود بوا متوسوط    34/9با متوسط 
 یطراحو ، 93/0متوسوط   ، کیفیت منظور از داخول واحود بوا    9/0

، کیفیووت ملووال  و 55/0ی بووا متوسووط واحوود مسووکون یداخلوو
بووه  یدسترسووهووای  و گویووه 95/0سوواخت واحوود بووا متوسووط 
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امکانات گرمایشوی   و ،45/3با متوسط  درون مجموعه نگیپارک
بوا توجوه بوه     . بودین ترتیوب  33/3و سرمایشی واحد با متوسط 
تووان   یمو قعوی را  ها در جامعوه وا اینکه متوسط رضایت از گویه

در مسوکن   از سوکونت فر  کرد، میزان رضایتمندی  3برابر با 
ها کمتور از حود متوسوط اسوت.     شهر در بیشتر گویه ینشاهمهر 

در ایوون میووان فقووط دو گویووه دسترسووی بووه پارکینووگ درون  
مجموعووه و امکانووات گرمایشووی و سرمایشووی واحوود بوواالتر از  

رای آزموون کوای   بو  آموده  دست بهمیانگین مفرو  است. ارقام 

ی نشوان  همگو  یوز ن( 25/2کمتور از  ) یمعنوادار و درجه  اسکویر
یرمجموعووه زی در موردبررسوودهوود کووه همووه متییرهووای  یموو

 درکالبدی در رضایتمندی سواکنان تواثیر دارد.   -شاخص زیستی
ین میان میزان رضایت از دسترسی بوه پارکینوگ بوا میوانگین     ا

ایت از طراحوی  و میوزان رضو   در باالترین سوط   45/3رضایت 
کمتوورین سوووط    در 34/9مجتمووع بوووا میووانگین رضوووایت   

-رضایتمندی قرار دارند. میانگین رضوایت از شواخص زیسوتی   
 (.3است )شکل 58/0کالبدی 

 
شهر ینشاهکالبدی کیفیت زندگی واحد مسکونی در مسکن مهر -ی زیستیها شاخص آزمون .5جدول   

 

 شاخص

 فراوانی

 Chi درجه آزادی میانگین

square 

درجه 

 معناداری
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

 222/2 052/320 4 4/0 45 935 942 05 5 مساحت واحد مسکونی

 222/2 385/951 4 55/0 05 902 952 02 5 ی واحد مسکونیها اتا تعداد 

 222/2 905/933 4 80/0 02 35 902 32 95 نور و روشنایی واحد

 222/2 005/012 4 34/9 982 952 02 95 5 کیفیت طراحی مجتمع

 222/2 222/88 3 9/0 905 935 995 05 2 استحکام و ایمنی مجتمع و واحد

 222/2 222/52 3 93/0 902 932 992 42 2 کیفیت منظر از داخل واحد

دسترسی به پارکینگ درون 

 مجموعه
55 935 955 45 92 45/3 4 522/910 222/2 

 222/2 522/910 4 55/0 85 15 985 45 92 طراحی داخلی واحد مسکونی

 222/2 005/91 0 95/0 995 992 985 2 2 کیفیت ملال  و ساخت واحد

 222/2 85/029 4 33/3 05 32 905 932 52 امکانات گرمایشی و سرمایشی واحد

 222/2 852/093 4 13/0 05 35 932 15 95 عر  معابر محدوده

 222/2 052/920 4 55/0 35 925 942 45 05 بهداشت محیطی محدوده

 9313نگارندگان،

 
گویه  94 شهر در مسکن مهر شاهین یهای اجتماع شاخص

متییر موورد   94دهد که  نشان می 0ی  مطاب  با جدول نتادارد. 
مندی از کیفیت زنودگی   یترضادار بوده و بر میزان  یمعنبررسی 
های موورد بررسوی و میوانگین     داشته است. گویه تاثیرساکنین 

ها بدین شرح است. امنیت عبور و مرور با متوسوط   رضایت از آن
، عدم ناهنجاری رفتاری 34/0، امنیت اجتماعی با متوسط 01/0

شلوغی و ، 95/0در مجتمع با متوسط  سروصدا، 41/0با متوسط 
سوط  بوا متو  مجتموع  تیریمد، 3/0ازدحام در مجتمع با متوسط 

، 53/0، اشراف همسوایگان بوه داخول واحود بوا متوسوط       93/3
، اعتمواد بوه همسوایگان بوا     51/0شناخت ساکنین بوا متوسوط   

، تعامالت اجتماعی میان همسوایگان بوا متوسوط    84/0متوسط 
، روابط فرزندان با سایر کودکان درون مجتمع بوا متوسوط   53/0
 ، بافوت فرهنگوی و  51/0، همیاری سواکنین بوا متوسوط    39/0

و رفتارهوای خوا  سواکنین     5/0اجتماعی مجتمع با متوسوط  
بنابراین با توجه به اینکه متوسط   50/0( با متوسط ورسوم آداب)

فور  نموود،    3تووان   یمها در جامعه واقعی را رضایت از گویه
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شوهر در   میزان رضایتمندی از سکونت در مسکن مهور شواهین  
از حود متوسوط   ی  گویه، کمتر  جز بههای اجتماعی  همه گویه

است. در این میان فقوط میوانگین گویوه مودیریت مجتموع بوا       
از میووانگین مفوورو  بوواالتر اسووت. ارقووام     93/3میووانگین 

کمتور  ) یمعناداربرای آزمون کای اسکوئر و درجه  آمده دست به

دهود کوه متییرهوای مربوو  بوه       ی نشان میهمگ یزن( 25/2از 
بین  ین ا دردارد. شاخص اجتماعی در رضایتمندی ساکنان تاثیر 

در مجتموع دارای میوانگین رضوایت     سروصدامیزان رضایت از 
هوا  است که کمترین سط  رضایتمندی را در میان گویوه  95/0

 (.3است )شکل 09/0دارد. میانگین رضایت از شاخص اجتماعی 
 

شهر آزمون ابعاد اجتماعی در مسکن مهر شاهین .1جدول   

 شاخص

 انیوفرا

 میانگین
درجه 

 یآزاد
Chi 

square 

درجه 

 معناداری
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط زیاد

خیلی 

 کم

 222/2 385/904 4 01/0 85 82 982 85 92 امنیت عبور و مرور

 222/2 385/909 4 34/0 05 05 932 52 42 امنیت اجتماعی

 222/2 385/31 4 41/0 922 925 905 42 32 عدم ناهنجاری رفتاری

 222/2 385/909 4 95/0 935 932 15 02 02 در مجتمع سروصدا

 222/2 222/042 4 3/0 12 905 905 95 5 شلوغی و ازدحام در مجتمع

 222/2 852/33 4 93/3 45 55 945 15 02 مدیریت مجتمع

 222/2 522/900 4 53/0 82 902 942 52 02 اشراف همسایگان به داخل واحد

 222/2 385/021 4 51/0 02 995 985 32 02 شناخت ساکنین

 222/2 385/914 4 84/0 52 922 932 45 05 اعتماد به همسایگان

تعامالت اجتماعی میان 

 همسایگان
92 52 985 12 85 53/0 4 385/930 

222/2 

روابط فرزندان با سایر کودکان 

 درون مجتمع
42 52 982 85 05 39/0 4 005/935 

222/2 

 222/2 385/024 4 51/0 85 15 932 02 32 همیاری ساکنین

 222/2 385/021 4 5/0 02 935 902 35 92 بافت فرهنگی و اجتماعی مجتمع

رفتارهای خا  ساکنین 

 (ورسوم آداب)
5 42 915 32 32 50/0 4 005/055 

222/2 

 9313نگارندگان،
در دسترسوی بوه خودمات    شاخص نتای  نظرسنجی از نظر 

ی  مطواب   نتوا گویه اسوت.   92 ، دارایشهر مسکن مهر شاهین
دار  یمعنو متییر موورد بررسوی    92دهد که  نشان می 8جدول  با

 تواثیر مندی از کیفیت زنودگی سواکنین    یترضابوده و بر میزان 
میوانگین   شوده  انجوام هوای   یپرسشوگر داشته است. بر مبنوای  

هوای مراکوز آموزشوی بوا متوسوط       رضایت از دسترسی به گویه
ی ، دسترسو 54/9  دسترسی به مراکز فرهنگی با متوسوط  33/9

، دسترسوی بوه مرکوز    09/9به فضای سبز)بوستان( بوا متوسوط   

، دسترسی به امکانات بهداشتی بوا متوسوط   5/9خرید با متوسط 
، 0/3عمووومی بووا متوسووط   ونقوول حموول، دسترسووی بووه 50/9

، 34/3دسترسوی بووه تسووهیالت آب و بور  و گوواز بووا متوسووط   
، دسترسوی بوه مبلموان    0/0دسترسی بوه اینترنوت بوا متوسوط     

و دسترسوی بوه امکانوات ورزشوی بوا       51/0متوسوط  شهری با 
بوده است. بدین ترتیب با توجه به اینکوه متوسوط   00/9متوسط 

فور  نموود،    3تووان   یمها در جامعه واقعی را  رضایت از گویه
شوهر در   در مسکن مهور شواهین   از سکونتمیزان رضایتمندی 
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گویوه دسترسوی بوه     جوز  بههای دسترسی به خدمات  همه گویه
  کمتور از حوود  34/3آب و بور  و گواز بووا میوانگین     تسوهیالت 

برای آزمون کای اسوکوئر   آمده دست بهمتوسط بوده است. ارقام 
دهد کوه   ( نیز نشان می25/2همگی کمتر از ) یمعنادارو درجه 

همه متییرهای مربوو  بوه شواخص دسترسوی بوه خودمات در       

ز میان میوزان رضوایت ا    یندرارضایتمندی ساکنان تاثیر دارند. 
 09/9میوانگین رضوایت    دارای گویه دسترسی به فضوای سوبز  

هوا دارد.  است که کمترین سط  رضوایتمندی را در بوین گویوه   
 90/0میووانگین رضووایت از شوواخص دسترسووی بووه خوودمات    

 (.3است)شکل 
 

شهر های دسترسی به خدمات در مسکن مهر شاهین آزمون شاخص .1جدول   

 شاخص
 فراوانی

 میانگین
درجه 
 آزادی

Chi 
square 

درجه 
 معناداری

خیلی 
 زیاد

 کم متوسط زیاد
خیلی 
 کم

33/9 022 12 35 92 95 دسترسی به مراکز آموزشی  4 005/015  222/2  

54/9 045 995 05 92 5 دسترسی به مراکز فرهنگی  4 222/505  222/2  

09/9 332 55 95 2 2 دسترسی به فضای سبز  0 905/449  222/2  

ددسترسی به مرکز خری  2 5 32 905 042 5/9  3 522/349  222/2  

50/9 093 954 03 2 2 دسترسی به امکانات بهداشتی  0 932/942  222/2  

عمومی ونقل حملدسترسی به   00 13 030 30 90 0/3  4 122/490  222/2  

34/3 2 09 43 390 02 دسترسی به تسهیالت اب و بر  و گاز  3 402/005  222/2  

0/0 88 30 000 05 2 دسترسی به اینترنت  3 342/333  222/2  

51/0 4 908 009 3 2 دسترسی به مبلمان شهری  3 922/303  222/2  
00/9 950 039 3 5 2 دسترسی به امکانات ورزشی  3 302/388  222/2  

 9313نگارندگان،

 

 
مندی از کیفیت زندگی یترضاهای چهارگانه  میانگین شاخص نمودار .3شکل 

مندی کلی  یترضاپژوهش به بررسی در اقدام بعدی در این 
ساکنین از وضعیت کیفیت زندگی در مسکن مهر پرداخته شود.  
برای این کار به دو صورت اقدام شد، اول اینکوه در پرسشونامه   

مطورح شود و دوم اینکوه میوانگین      3دو گویه به شرح جودول  

اقتلوادی،  چهارگانه )ی ها دستهمندی هری  از ابعاد در  رضایت
، اجتماعی و دسترسی به خدمات( محاسبه شود.  کالبدی-زیستی

درصود از   83دهود کوه    نتای  حاصل از پرسشوگری نشوان موی   
ساکنین در سط  کم و خیلی کم از وضعیت کلی کیفیت زندگی 

2.560 2.574 2.611 

2.158 

0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

 دسترسی به خدمات  اجتماعی کالبدی -زیستی اقتصادی

 میانگین
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درصد از ساکنین  5در مسکن مهر راضی هستند. همینین تنها 
در سط  زیواد و خیلوی زیواد، مسوکن مهور را بوه        مسکن مهر

کنند. میانگین دو گویوۀ   یموندان خود پیشنهاد دوستان و خویشا
منودی کلوی از وضوعیت     یترضوا مطرح در این خلو  یعنوی  

مسکن و پیشنهاد مسکن مهر بوه دوسوتان و خویشواوندان بوه     

منودی   (. میوانگین رضوایت  3جدول است ) 21/0و  90/0 یبترت
-اقتلوادی، زیسوتی  ) ۀچهارگانو در ابعواد   هوا  شاخصهری  از 

و دسترسی به خدمات( نیز همانطور که قوبالً   کالبدی، اجتماعی
اسووت  90/0و  09/0  58/0  50/0نیوز اشواره شوود بوه ترتیوب      

 (.3)شکل 
 

شهر شاهین شهر مهرکیفیت زندگی در مسکن  مندی کلی از وضعیت یترضاآزمون میزان . 1جدول   

 گویه

 فراوانی

 میانگین
درجه 
 آزادی

Chi 
square 

درجه 
خیلی  معناداری

 زیاد
 کم متوسط ادزی

خیلی 
 کم

 222/2 002/412 3 90/0 08 035 34 4 2 مندی کلی از وضعیت مسکن یترضا

پیشنهاد مسکن مهر به دوستان و 
 خویشاوندان

5 95 992 952 902 21/0 4 005/095 222/2 

 9313نگارندگان،

 
 در رضایت از سکونت موثرتایید عوامل -ج

مندی ساکنان از کیفیت  یترضادر  موثربرای اطمینان از عوامل 
ی تاییود شوهر از تحلیول عواملی     زندگی در مسکن مهر شواهین 

است. این مدل، مدلی اسوت مبتنوی بور اطالعوات      شده  استفاده
تواند بوه شوکل یو      یمکه  ها دادهپیش تجربی دربارۀ ساختار 

هوا در   ی کننوده معوین بورای گویوه    بند طبقهتئوری، ی  طرح 
شوکل و محتووای شورایط معلووم      های عینوی  یژگیوانطبا  با 

ی هوا  دادهتجربی و یا دانش حاصول از مطالعوات قبلوی دربواره     
ها با یو    کنند که داده یمی تعیین تاییدی ها روشوسیع باشد. 

صادقی شواهدانی و  نه )ساختار عاملی معین هماهنگ هستند یا 
(. در روند این بررسی قدرت رابطوه بوین   950  9310خوشخوی،
وسویله بوار عواملی     ، بهمشاهده قابلهان( و متییر متییر پنعامل )

ی مقداری بین صوفر  بار عاملشود. در صورتی که  یمنشان داده 
باشد، رابطه ضعیف بوده  3/2و ی  است. اگر بار عاملی کمتر از 

 قبول قابل 0/2تا  3/2ی بین بار عاملشود.  یم نظر صرفو از آن 
لی مطلوب اسوت. در  باشد، رابطه خی 0/2از  تر بزرگاست و اگر 

تحلیل عاملی، متییرهوایی کوه یو  متییور پنهوان )عامول( را       
، هوا  عامول سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی باال و با سوایر   یم

لیوزرل بوار عواملی از     افوزار  نرمی پایین داشته باشند. در بار عامل

از لیسوووت  Standardized solutionطریووو  گزینوووه 
Stimates  ود.ش یمقابل محاسبه 
ی مندرج در پیکان اتلال متییر پنهان به ها داده، 4در شکل 

، همان بارهای عاملی استاندارد هستند. برای نمونه  مشاهدهمتییر 
اقتلوادی   مؤلفوه بورای   شده  مشاهدهبار عاملی نخستین متییر 

(S1 )01/2   اسووت.  10/2و خطووای ایوون محاسووبه نیووز برابوور
تور   ی نزد 9یشتر و به بی که بیان شد، هرچه بار عامل طور همان

تواند متییر مسوتقل را تبیوین    یمبهتر  شده  مشاهدهباشد، متییر 
  و شواخص  RMSEA(9/2)9نماید. با توجه به نتیجه شاخص 

بوه   dfبور   Chi-Square( که از تقسویم  8/4بهنجار )دو  خی
( است، مدل مربوطه از بورازش  9-5) آید و در محدوده یم دست

و لذا بارهای عاملی آن در این حالت قابل  مطلوبی برخوردار است
، متییرهای آشوکار را بور اسوا  بارهوای     1جدول استناد است. 
دهد. بوا توجوه بوه بارهوای      نشان می شده استانداردعاملی مدل 

  LISREL افزار نرماز  شده استانداردعاملی مستخرج در مدل 
 منودی  یترضوا گویوه و شواخص    33شود که از بوین   یممعلوم 
 01، تعوداد  شهر در مسکن مهر شاهین یزندگ یفیتاز ک ینساکن

شاخص)با شدت اثر متفاوت( در رضوایت از سوکونت در محلوه    
ها به طور قطعی تایید بوده و اثر آن موثرشهر  مسکن مهر شاهین

شاخص  از  9شاخص اقتلادی، تعداد  0شود. در این میان از می
شواخص   94از  شاخص  99کالبدی، تعداد -شاخص زیستی 90

شاخص دسترسی به خدمات،  92شاخص و از  94اجتماعی، تعداد 
انود.   معرفوی شوده   مووثر های  شاخص عنوان بهشاخص،  3تعداد 

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
ایون   ( اگور مقودار  9110بر اسا  دیدگاه م  کالوم، براون و شوگاوارا ) .9

باشد برازندگی مدل بسیار عالی اسوت  اگور بوین      9/2از  تر کوچ شاخص 
باشد برازندگی  3/2تا  5/2باشد، برازندگی مدل خوب و اگر بین  5/2تا  9/2

کنند که  یماما بیشتر پژوهشگران از این قاعده استفاده   مدل متوسط است
و اگر  باشد، برازندگی مدل خوب 9/2از  تر کوچ  RMSEAاگر شاخص 

شود )صوادقی شواهدانی و    یماز این مقدار باشد، مدل ضعیف تلقی  تر بزرگ
 (.903  9310خوشخوی،
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و مطلووب در   قبول قابلها در سه طیف ضعیف،  تاثیرات شاخص
 .اند شده مشخصهای متفاوت  با رنگ 1جدول 

 

 
(9313نگارندگان،نشده )استاندارد  مدل .4شکل   

 

شوود، در بخوش    یمو مشواهده   1کوه در جودول    طور همان

اجواره مسوکن و    ید،خر یشده برا های پرداخت هزینهاقتلادی، 

  گوذاری را دارد تاثیربیشترین ارتبوا  و   40/2با بار عاملی  شارژ

در  30/2ین، بوا بوار عواملی    سواکن  یواری همدر بخش اجتماعی 

 ییطو بهداشوت مح  گذاری قرار دارد. همینوین تاثیراولویت اول 

به عنوان  80/2کالبدی، با بار عاملی -در بخش زیستی محدوده

و در بخوش دسترسوی بوه     قرارگرفتوه گوذاری  تاثیراولویت دوم 

در  32/2خدمات، دسترسی بوه مراکوز آموزشوی بوا بوار عواملی       

 اولویت اول قرار دارد.

 

 یریگ جهینتبحث و 

و مسوکن   نیتحوالت بازار زمو ویژه  شرایط اقتلادی کشور و به

 ژهیو و خانوارهوا بوه   یتووان موال   سوو  از یو   ریاخ یها سال یط

را برای توامین مسوکن مناسوب پوایین      جامعه نییپا یها ده 

آورده و از سوووی دیگوور بودجووه نهادهووای دولتووی و عمووومی را 

برای انجام ویایف خود در زمینوه تودار  نیازهوای خودماتی و     

ای و بور  راسوتا  نیو در ا. اسوت  غیر خدماتی در تنگنوا قورار داده  

 ریو اخ یهوا  در طول دهوه  ی با درآمد پایین،ها خانوادهکم  به 

 یدسترسو  لیهودف تسوه   بوا  یگوناگون یها استیها و س برنامه

 بوه اجورا درآموده   به مسکن مناسوب   یدرآمد نییپا یها ده 

ها، طرح جامع مسوکن مهور بوود.     ترین آن که یکی از مهم است

بوا   9330 رمواه یبور اسوا  ملووبه دولوت نهوم از ت     این طورح  

از مسوکن   یو تقاضوا  هعرضو  انیو تعوادل م  جادیا ی چوناهداف

درآمود و   توامین مسوکن اقشوار کوم     ن،یزمو  متیحذف قطری  

 نیزمو  موت یق هیرو یب شیاز افزا یریکنترل و جلوگ بضاعت، یب

 دیو حجوم تول  شیمسوکن، افوزا   دیبه تول یبخشو مسکن، رون 

از  (دیو بها، رهون و خر  مسکن )اجاره یها نهیمسکن، کاهش هز

مسوکن و   یو آتو  یتانباشو  یازهوا یخانوار، توامین ن  نهیسبد هز

تبوع آن   بوه مسوکن مناسوب و بوه     یعدالت در دسترس یبرقرار

 به اجرا درآمد.کاهش فقر و تامین مسکن جوانان 
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 (استانداردشدهیرهای آشکار بر اسا  بارهای عاملی)مدل متی .1جدول 

 شده مشاهدهمتییر آشکار/  پنهان
بار 
 عاملی

 شده مشاهدهمتییر آشکار/  پنهان تاثیر
بار 
 یعامل

 تاثیر

ی
لاد
اقت

های مرتبط به تعمیرات  هزینه 
 واحد مسکونی

 ضعیف 01/2

اجتماعی
 

 قبول قابل 50/2 امنیت عبور و مرور

شده برای  های پرداخت هزینه
 خرید، اجاره مسکن و شارژ

 03/2 امنیت اجتماعی قبول قابل 40/2
خیلی 
 مطلوب

زیستی
- 

ی
کالبد

 

 قبول قابل 53/2 عدم ناهنجاری رفتاری قبول قابل 30/2 مساحت واحد مسکونی

 قبول قابل 39/2 در مجتمع سروصدا قبول قابل 35/2 ی واحد مسکونیها اتا تعداد 
 قبول قابل 53/2 شلوغی و ازدحام در مجتمع قبول قابل 59/2 نور و روشنایی واحد

 قبول قابل 42/2 مدیریت مجتمع عیفض 01/2 کیفیت طراحی مجتمع

استحکام و ایمنی مجتمع و 
 واحد

 قبول قابل 33/2
اشراف همسایگان به داخل 

 واحد
 قبول قابل 48/2

 قبول قابل 53/2 شناخت ساکنین قبول قابل 53/2 کیفیت منظر از داخل واحد

دسترسی به پارکینگ درون 
 مجموعه

 00/2 گاناعتماد به همسای قبول قابل 40/2
خیلی 
 مطلوب

 قبول قابل 50/2 طراحی داخلی واحد مسکونی
تعامالت اجتماعی میان 

 همسایگان
04/2 

خیلی 
 مطلوب

 قبول قابل 45/2 کیفیت ملال  و ساخت واحد
روابط فرزندان با سایر 
 کودکان درون مجتمع

 قبول قابل 40/2

امکانات گرمایشی و 
 سرمایشی واحد

05/2 
خیلی 
 مطلوب

 30/2 میاری ساکنینه
خیلی 
 مطلوب

 قبول قابل 45/2 عر  معابر محدوده
بافت فرهنگی و اجتماعی 

 مجتمع
03/2 

خیلی 
 مطلوب

 80/2 بهداشت محیطی محدوده
خیلی 
 مطلوب

رفتارهای خا  ساکنین 
 (ورسوم آداب)

32/2 
خیلی 
 مطلوب

ت
دسترسی به خدما

 

 32/2 دسترسی به مراکز آموزشی
خیلی 
 مطلوب

دستر
ت
سی به خدما

 

 ونقل حملدسترسی به 
 عمومی

 ضعیف 20/2

 03/2 دسترسی به مراکز فرهنگی
خیلی 
 مطلوب

دسترسی به تسهیالت اب و 
 بر  و گاز

 قبول قابل 39/2

 ضعیف 28/2 دسترسی به اینترنت ضعیف 05/2 دسترسی به فضای سبز

 ضعیف 23/2 دسترسی به مبلمان شهری ضعیف 04/2 دسترسی به مرکز خرید
دسترسی به امکانات 

 بهداشتی
 ضعیف 23/2 دسترسی به امکانات ورزشی ضعیف 23/2

تاثیرات 
 ها   شاخص

 خیلی مطلوب قبول قابل ضعیف

    طیف رنگ 

 
طرح بور تهیوه مسوکن ارزان بورای اقشوار ضوعیف        در این

ی، کمو ی هوا  بور جنبوه   بیشوتر در آن  جهوت  ینازامتمرکز شد و 
 یهوا  بوه جنبوه   کمتور  لذا و توجه شد نمسک اقتلادی و آماری

ی بوه  توجه یب نینامطلوب ا امدیپ پرداخته شد. مسکن یاجتماع
مشکالت زیاد  این محالت شوهری بودکوه از    ،ی کیفیها جنبه
سورد و   یبناهوا از  میحجۀ تود یریگ شکلتوان به  یمجمله  آن
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ی میزبوانی  الزم بورا  طیشورا  روی یچهو  بهاشاره کرد که  روح یب
نبوه را در خود نداشت بوه شوکلی کوه ایون فضواهای      جمعیت ا

را بوا سواکنان خوود     داریو پا یارتباط جادیا مسکونی جدید توان
 طیافوراد بوا محو    یگانگیو ب یتینارضا ساز نهیزم ریو ناگز نداشته
 .شوند یم شیخو یزندگ

قسومت شوهر    نیتور  یدر جنووب  شوهر  نیمهر شواه  مسکن
را در خوود   یکونواحود مسو   0422شده است و  واقع شهر نیشاه
 زانیو م نیکمتور  یدارا قسومت از شوهر   نیو اسوت. ا  داده یجا

و عوالوه بور ایون     اسوت ی و آموزشو  یحو یتفر ،یامکانات رفاه
یرشوهری ماننود   غی آن به عناصر نامطلوب کی  نزدها یتمحروم
نیز، کیفیوت محیطوی آن را    فاضالب ی خانه یهتلف ها، یدامدار

هوا   ی آنرینورگ معابر پایین آورده است. طراحی نامناسب عر 
را دچار مشکل نموده است. در نیمه شورقی ایون محلوه، عودم     

ی مسکونی، ها جنوبی برای ساخت مجتمع-رعایت جهت شمالی
هوای  نورگیری و آسایش دمایی درون واحدها را بوا محودودیت  

که ایون واحودها در تابسوتان     ینحو بهاساسی روبرو کرده است  
لت نبود نور خورشید در واحودها  گرم و در زمستان به ع شدت به
درمجموو  افوت   شوند. ایون شورایط    یمروح  یبسرد و  شدت به
 فراهم آورده است. مسکونی مجموعه نیرا در ا یطیمح تیفیک

در این مقاله، مشخص شد کوه   آمده دست بهبر اسا  نتای  
میزان رضایت از کیفیت زندگی در این مجتمع مسکونی  پوایین  

ها و ابعاد پژوهشی فقط برخی از خدمات  لفهاست زیرا در بین مو
همیون دسترسی به حمول و نقول عموومی موردبررسوی تنهوا      

  0/3عموومی بوا متوسوط     ونقول  حملی دسترسی به ها شاخص
  34/3دسترسوی بووه تسوهیالت آب و بوور  و گواز بووا متوسووط    

دسترسی به امکانات گرمایشوی و سرمایشوی درون مجتموع بوا     
و دسترسی بوه   93/3ع با متوسط   مدیریت مجتم33/3متوسط 

  از میوانگین مفورو  بورای جامعوه     45/3پارکینگ با متوسط 
هوا، میوانگین    ( بواالتر بووده و در بقیوه شواخص    3عودد  ) یآمار
 یانگین مفرو  است.ممندی کمتر از عدد  یترضا

ی کلوی در  هوا  شواخص منودی هریو  از    میانگین رضایت
، اجتمواعی و  کالبودی -اقتلوادی، زیسوتی   ۀچهارگانی ها دسته

 90/0و  09/0  58/0  50/0دسترسی به خدمات نیز به ترتیوب   
توان گفت که میوزان رضوایت سواکنین از     یمجهت  ینازا. است

شهر در سط  پوایین قورار    کیفیت زندگی در مسکن مهر شاهین
 دارد.

 منودی  یتمووثر بور رضوا    عوامول  در بررسی تاثیرگذارترین
شهر) با استفاده  شاهین ردر مسکن مه یزندگ تیفیاز ک نیساکن

 ی،در بخش اقتلواد  ی(، مشخص شد کهتاییداز تحلیل عاملی 

در   اجاره مسوکن و شوارژ   ید وخر یشده برا های پرداخت هزینه
کالبودی،  -ین  در بخش زیسوتی ساکن یاریهم ی،بخش اجتماع
بوه خودمات،    یدر بخوش دسترسو   ومحدوده  یطیبهداشت مح
در را  گوذاری ارتبا  و تاثیر یشترینب یبه مراکز آموزش یدسترس

 .ند ا اشتهدشهر  رضایتمندی ساکنان مسکن مهر شاهین
مشووکالت و  ییشناسوا   ،یو تحق یهوا  افتووهیبوا توجوه بوه    
 مشوکالت و  رفع موانع یبرا بخش نیگرفته در ا مطالعات انجام
یی به ایون  ها شنهادیپ شهر نیشاهمسکن مهر  کیفیت زندگی در

 .شود یم ارائه شرح
هوای   ینزمو به طرح جامع ملوب شهر و وجوود  با توجه  -

تووان از ایون    یمشهر  ینشاهبایر در قسمت شمالی مسکن مهر 
ها برای جبران کمبود خدمات موجود محله مسکن مهور و   ینزم

توا   شوود  یمو شهر استفاده کرد. این اقودام موجوب    ینشاهشهر 
ی ارزان برای ایجاد خدمات، امکوان  ها نیزمضمن دسترسی به 

کن مهر به بدنۀ اصلی شهر و افزایش تعامول سواکنان   پیوند مس
این قسمت از شهر با دیگر شهروندان به بهتورین وجوه ممکون    

 فراهم شود.
شوهر و   شواهین مهور   مسوکن توجه بوه مکوان احوداث     با-

از  یکووی ی اصوولی شووهر و اینکووه منفلوول بووودن آن از بدنووه
ی مسکونی، دسترسی بوه  ها ساکنان مجتمع یاساس یها دغدغه
تی مانند مراکز خرید سط  عالی، مراکز آموزش متوسوطه،  خدما

خدمات درمانی، مراکز اداری، مراکز تفریحوی و فضواهای سوبز    
شود ایجاد این نو  خدمات تسریع و تسوهیل   یماست، پیشنهاد 

 شود.
در مسوکن   ازیو موردنی خدمات انداز راهتا زمان ساخت و  -
عموومی   ونقول  حمول شوبکۀ   شود یم، پیشنهاد شهر نیشاهمهر 
ایجاد امکان استفاده از خدمات موجود در سوایر نقوا     منظور به

، تقویت شود. در این خلو  با توجه به عودم  شهر نیشهر شاه
در محدوده مسکن مهر، اعطای مجوز بوه   بو  ینیموجود خط 

رانوی بورای انتقوال     بوو   ینیمبخش خلو  برای ایجاد خط 
 ت بیشتری دارد.متقاضیان به مراکز خدماتی داخل شهر اولوی

، تواثیر  شهر نیشاهمحدودۀ مسکن مهر در  بوستان جادیا -
بسیار زیادی در افزایش کیفیوت سوکونت در محلوه دارد، زیورا     

کارکردهای زیستی، جنبه اجتمواعی   برداشتنفضای سبز عالوه 
گذراندن اوقات  یبرا فضایی عنوان به تواند یمعمیقی نیز دارد و 

برگوزاری بسویاری از رویودادهای    و فضایی جمعی برای  فراغت
 فرهنگی باشد و باعث افزایش تعوامالت و همیواری سواکنان و   

 باشد. روح و روان ساکنان فیتلط
 ماننود  ی خودماتی فضواها  های اجتماعی در اجرای برنامه-
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روابوط   تقویوت  یبرا ها آنکتابخانه، فرهنگسرا، مسجد و امثال 
 شود. یمتوصیه  شهروندان نیب داریپا یجمع
و مشخص شدن عوامل  شده انجامتوجه به تحلیل عاملی  با

افوزایش امنیوت    منظور به شود یمموثر در رضایتمندی پیشنهاد 
اجتماعی و روانی سواکنان، حو  مالکیوت صواحبان واحودهای      

ی مسکونی به رسمیت شناخته ها مجتمعمسکونی بر زمین این 
ود. سواله خوارج شو    11فروخته شود و از حالت اجاره  ها آنو به 

هوا   ها، معافیت کاهش هزینه منظور به شود یمهمینین پیشنهاد 
های ویژه توسط مدیریت شهری بورای سواکنان ایون     و تخفیف

هوا   مراقبوت  شیبرافزامحله در نظر گرفته شود. در همین رابطه 
 .دشو یمها تأکید  ی زبالهآور جمعدر نظافت  محیط و 

 شهر نیهشابخشی از نارضایتی ساکنان محله مسکن مهر -
ی همسان اسوت. در ایون خلوو     ها نقشهناشی از استفاده از 

های متفواوت   در ساخت محالت مشابه از نقشه شود یمپیشنهاد 
استفاده شود و سلیقه خانوارها در طراحی و سواخت مسوکن در   

 نظر گرفته شود.
این مقاله حاصل انجام طرح پژوهشی با همین عنوان است 

نور اسوتان اصوفهان بوه سورانجام      امهای دانشگاه پی یتحماو با 
دانند از ریاست محتورم   یمرسیده است. نگارندگان بر خود الزم 

نور اسوتان اصوفهان و کارکنوان مودیریت محتورم       دانشگاه پیام
 پژوهشی استان تشکر و قدردانی نمایند.

 

 منابع
(. فقور مسوکن در ایوران  فقور سیاسوت      9334) کمال اطهاری،

(. تهوران  انتشوارات دانشوگاه    93اجتماعی  رفاه اجتمواعی) 
 ی.بخش توانعلوم بهزیستی و 

زاد،  ینوور  و ایو رو ،یسوماوات  ،سوحر  ،یشهباز ،پاکزاد ،یآزادخان
. بررسووی کیفیووت زنوودگی مسووکن مهوور  (9314) جووهیخد

شووهرهای کرمانشوواه، ایووالم، خوورم آبوواد.  کارکنووان دولووت
 .30 -08، (4)94 ،یطیو مطالعات مح ایفللنامه جیراف

(. مروری بر طرح مسکن 9331، اکبر و شاهدی، ناصر )پرهیزگار
(، 01، )فلولنامه آبوادی  نفور.   05222مهر در شهرهای زیر 

44-55. 
بررسی و ارزیابی آثار طرح مسکن (. 9312، کوروش. )پورسعادت

ناموه   . پایوان کالبدی شهر گمیشوان  -مهر در توسعه فضایی
لووم  ارشد، گوروه جیرافیوا، دانشوکده ادبیوات و ع     کارشناسی

 انسانی، دانشگاه زابل.
. تهوران   یوزی مسوکن  ر برنامه(. 9314پورمحمدی، محمدرضا )
 انتشارات سمت.

ی، میرستار و عابدینی، اصیر صدرموسوپورمحمدی، محمدرضا، 
های توامین مسوکن دولوت بوا      یاستس(. تحلیلی بر 9319)
های توسعه اقتلادی، اجتماعی و فرهنگوی.   ید بر برنامهتأک

 .43-34(، 3، )عات شهریفللنامه مطال
منودی از کیفیوت    یترضوا میزان  سنجش .(9313توفیقی، ژیال)

محیط زندگی از دیدگاه شهروندان، مطالعوه مووردی  شوهر    
ارشود، گوروه جیرافیوا،     ناموه کارشناسوی   یوان پا. جدید سهند
 المللی ار ، دانشگاه تبریز. ینبپردیز 

اسوی  شن یبآسو (. 9318نیوا، جمیلوه و ضورغامی، سوعید)     توکلی
های ملی پنجم و ششم توسعه اقتلادی، اجتمواعی و   برنامه

درآمود   ی کمها گروهینه تامین مسکن زم درفرهنگی کشور 
(، 5)90، فللنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهریشهری. 

8-30. 
اکبر، نوروزی، ملیحه و خاتمی،  یعلنژاد، علی، عنابستانی،  حاجی
یوت زنودگی در   مندی از کیف (. سنجش رضایت9314)یهسم

پز از رویداد زلزله، مطالعه  شده احداثهای زیستی  مجتمع
جیرافیوا و مخواطرات   )قواین(.   کووه  یرزموردی  شهرستان 

 .83-09، 95، محیطی
طرح مسکن مهر از  تیوضع یابیارز .(9314جعفر )دیس ،یحجاز
 .شهر ماهشوهر  مهر   مسکنیمطالعه مورد ،ساکنان دگاهید

-031 (،0)1، ساب  یتوسعه انسان ،یفللنامه توسعه اجتماع
050. 

(. ارزیابی میوزان  9319زاده، یعقوب ) رضایی، محمدرضا و کمائی
ی مسکن مهور، مطالعوه   ها مجتمعمندی ساکنان از  رضایت

فلولنامه  موردی  سایت مسکن مهور فاطمیوه شوهر یوزد.     
 .00-93، 5، علمی پژوهشی مطالعات شهری

 و میموور ،یرضووائ ،اراد، مانوودان یمسووعود ی،مجتبوو ان،یووعیرف
منودی   رضوایت  زانیو سنجش م .(9313راد، مونا ) یمسعود

 فیمسوکن مهور موورد شناسو     یسوکونت  تیفیساکنان از ک
 ،90، یا منطقوه  -یشهر شیو آما ایجیراف .مهرشهر زاهدان

935-952. 
محمود   ،زاده عسوگری  و زهورا  ،زاده عسوگری ، مجتبی ،رفیعیان
سوکونتی بوا    یهوا  ارزیابی میزان کیفیوت مجتموع   (.9331)
نشوریه  . در محلوه نوواب   منودی  یتبر رویکورد رضوا   یدتأک
(، 9)94، یزی و آمایش فضوا مودر  علووم انسوانی    ر برنامه
918-090. 
منودی   بررسی میوزان رضوایت  (. 9315تنیانی، حیدر) زاده رمضان

. شهروندان از مسوکن مهور مطالعوه مووردی  شوهر رشوت      
یزی شهری، ر نامهبرارشد، گروه جیرافیا  نامه کارشناسی یانپا
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دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسوالمی واحود تهوران    
 مرکزی.

(. سنجش میزان 9314محسن )رهنما، محمدرحیم و کمانداری، 
مندی ساکنین از کیفیت محیط مسوکونی در شوهر    رضایت

کرمان مطالعه موردی  پروژه مسکن مهرشوهر  مهرگوان.   
، د باهنر کرموان نشریه مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهی

0(0 ،)31-51. 
(. 9312، زهورا و محمودی، حامود )   کوار  گول اهلل،  یبحبزنجانی، 

ی اجتمواعی مسوکن مهور مطالعوه مووردی      ها جنبهبررسی 
-31(، 8) 00، نشوریه تعواون دوره جدیود   شهرستان کورج.  

995. 
حسن  ،یاشتر و نژاد، حافظمهد ،ادیفر ز،یپره ،اهلل کرامت ،یاریز

و ارائوه برناموه    یدرآمود  یها سکن گروهم یابی(. ارز9331)
  اسوتان  یدرآمود )نمونوه موورد    تامین مسوکن اقشوار کوم   

(، 84)40 ،یانسوان  یایجیراف یها فللنامه پژوهش .لرستان(
9-09. 
 یبازشناسوو .(9312داوود ) ،یو کووایم دیوونو ،یرضوووان یدیسووع

 یجار های یاستزا در تناسب با نقد س چارچوب توسعه درون
 .  شوهر نطنوز  ینمونوه موورد   ،کن مهر(توسعه مسکن )مس

 .930 -993، (85) ،یانسان یایجیراف یها پژوهش
اطالعات قیمت و (. 9318) ی مرکز آمار ایران.ها گزارشسلسله 

. تهووران  سووازمان اجوواره مسووکن در نقووا  شووهری کشووور
 کشور. وبودجه برنامه

(. تحلیول  9310) شاهدانی، مهدی و خوشخوی، مهودی  صادقی
ی اقتلوادی و فنوی در بهبوود    هوا  مؤلفوه ش ای نقو  یسهمقا

فلوولنامه بخووش خووانگی ایووران.  یانوورژکووارایی ملوورف 

 .985 -903(، 08، )ی اقتلادیساز مدلتحقیقات 
در  یمسکن مهر، چورخش سواختار   .(9331ابوالفضل ) صومعلو،
  فلولنامه  .آن یمسوکن و دسوتاوردها   هوای  گذاری یاستس
 48)، یوزارت مسوکن و شهرسواز  ، اقتلواد مسوکن   یعلم
 .5-9(، 43و
مسکن )بعود از   یها استیس یابیارز(. 9310مسلم )فرد،  ضرغام

ناموه   یوان پا. هودف  یهوا  گوروه  ازیانقالب( از منظر تامین ن
یووزی شووهری، ر برناموه ارشوود، گوروه جیرافیووا و   کارشناسوی 

 دانشکده جیرافیا، دانشگاه تهران.

(. ارزیوووابی 9331قنبوووری، ابوالفضووول و یووواهری، محمووود ) 
هوای قبول و پوز از     های کالن مسکن در برناموه  یاستس

، نشوریه مسوکن و محویط روسوتا    انقالب اسوالمی ایوران.   
(930 ،)88-12. 

مشووکینی، ابوالفضوول، موووذن، سووهراب و نوووروزی، ملووطفی   
(. سوونجش کیفیووت محوویط شووهری در شووهرهای  9314)

ی هوا  پژوهشدو فللنامه کوچ  استان آذربایجان شرقی. 
 .30-98 (،0)90، ی شهریشناس بوم

ملکی، سعید، حسینی، سیدرضا، ویسی، الهام و مختاری، صواد   
منوودی شووهروندان از کیفیووت   (. سوونجش رضووایت9314)

سکونتی طرح مسکن مهر، مطالعه مووردی  شویرین شوهر    
-955(، 0)03،یوزی شوهری  ر برنامهنشریه پژوهش و اهواز. 
903. 
 (.9313، پاشازاده، اصیر و سعیدی، سومیرا ) محمدحسنیزدانی، 
نمونوه  ، مسوکن مهور   نیسواکن  یمندتیرضا زانیم یبررس
فلولنامه جیرافیوا و   . لیاردب ی  مسکن مهر شام اسبیمورد
 .341-308( ،08)03،  یزیر برنامه
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باب مسکن  9232(، احداث یورشهر 39، 9313) یمناا یخبرگزار

  شده از یابیخورد، باز یدکل شهر یندر شاه یطرح اقدام مل
.www.imna.ir/news/390442 

آذر(، فقوور  00، 9310مرکووز اصووفهان،) یما صداوسوو یخبرگووزار
 شده از یابیشهر، باز یندر مسکن مهر شاه یامکانات شهر

https://www.iribnews.ir/008BIH 

(، نگاهی بور  9313) یوزارت راه و شهرساز یها سلسله گزارش
هوای توسوعه،    اموه های اجرایی بخش مسکن در برن سیاست
  شده از یابیباز

 http://news.mrud.ir/news/1333/ 
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