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ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان
شهر ماهشهر)(مطالعه موردي: مسکن مهر

1سید جعفر حجازيدکتر 

14/11/94تاریخ پذیرش: 16/5/94:وصولتاریخ 

چکیده:
ي اقتصاد طی دولت در حوزههاي اصلی مسکن مهر یکی از طرح

شان در حذف بود که مسئوالن معتقد بودند، ایده1392تا 1386هاي سال
ي ساخت و پررنگ کردن نقش دولت در این میاني زمین از هزینههزینه

ي مسکن را برطرف ساخته و عالوه بر آن تواند مشکل کمبود عرضهمی
را بوده؛ همچنین قیمت هاي آتی پاسخگوي تقاضاي باالي مسکن در سال

ترین طرح ملی محسوب مسکن را نیز کاهش خواهد داد. این طرح که بزرگ
رو هدف شود، به علت گستردگی نیاز به بررسی نتایج حاصله دارد. از اینمی

هاي مندي ساکنان از مجتمعاصلی در این مقاله ارزیابی میزان رضایت
هر ماهشهر در اولویت قرار مسکونی مسکن مهر استان که در این مطالعه ش

باشد و به منظور گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی می
اي) آوري و ارزیابی اطالعات از دو روش اسنادي و میزانی (پرسشنامهجمع

tهاي همبستگی و و روش آزمونSPSSافزار استفاده شده است و از نرم

تایج مطالعه بهره گرفته شده است. نتایج اي براي تجزیه و تحلیل ننمونهتک
هاي مندي سکونتی در مجتمعحاصل حاکی از آن است که سطح رضایت

باشد که نشان از رضایت نسبی یا متوسط می83/2مسکن مهر شهر ماهشهر 
هاي تسهیالت مجتمع، امنیت و روشنایی و ساکنان این شهر است. شاخص

سطح اقتصادي بیشترین تأثیر را در تهویه از نقاط ضعف و شاخص کالبدي و 
مندي ساکنان دارند.رضایت

هاي مسکن، آزمون همبستگی، طیف مندي سکونتی، شاخصمسکن مهر، رضایتمفاهیم کلیدي:
لیکرت
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مسألهیانبقدمه و م
یک پنجم جمعیت جهان فاقد 1996بر اساس اعالم مرکز اسکان بشر ملل متحد در سال 

ها تا ها و خیابان خوابسرپناهاي از بیگستردهينسان بودند که دامنهن زندگی اأاي در شخانه
که اینتر اینکنندهنگران).2000، 1(دراکاکیس و اسمیتگرفتنشینان را در بر میآلونک

طوریکه در منطقه با رونق اقتصادي نسبت براي کشورهاي جهان سوم در حال افزایش بوده، به
سان مسکن طبق برآورد اسکاپ بدین2000شهري در سال درصد جمعیت60آسیا حدود 

اي پس از انقالب صنعتی، فرایند شهرنشینی بطور فزاینده).1998، 2اوید(پیتر و لیاندگزیده
رشد کرد و به دنبال آن مشکالت فراوانی از جمله کمبود مسکن را به وجود آورد. در واقع 

نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به هاي واقعی، از مسکن بعنوان یکی از پدیده
گریبان بوده است و در تالش براي دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده براي 

هاي حال توسعه، سیاسترو در کشورهاي مختلف دنیا و از جمله کشورهاي درآن است. از این
آمد جامعه ارائه شد. در کشور ایران نیز با درمین مسکن به ویژه براي اقشار کمأمتنوعی براي ت

کمبود مسکن و به ویژه گرانی آن وجود داشت، طرح مسکن يتوجه به مشکالتی که در زمینه
ترین سیاست دولت جاي خود را در اذهان عمومی متقاضیان مسکن پیدا مهر بعنوان مناسب

ثر از تغییرات أري که متترین بازارهاي شهیکی از مهم).1390ذبیحی و همکاران، (نمود
کید بر أشود، بازار مسکن است. رشد روزافزون جمعیت شهري با تجمعیتی محسوب می

هاي گذشته رو به فزونی نهاده و از طرفی به شهرها، سبب شده تا نیاز به مسکن در سالکالن
مثبت اقدامات يکه عوامل و متغیرهاي زیادي در بخش مسکن دخیل هستند با همهعلت این

هاي مسکن با کشورهاي پیشرفته فاصله دارد. ها و قوانین، هنوز شاخصثر برنامهؤو م
هاي کیفی و هاي کمی، شاخصشوند؛ شاخصهاي مسکن به سه گروه عمده تقسیم میشاخص
پردازند میبه بیان بحث کمی مسکن هاي کمی مسکن، عمدتاًشاخصهاي اقتصادي.شاخص

هاي کیفی مسکن، خصوصیاتی که یک ر واحد مسکونی و بعد خانوار. شاخصمانند انواع تراکم د
سازد واحد مسکونی را براي زیست خانوار و انجام فعل و انفعاالت زندگی خانوادگی مطلوب می

شود. خصوصیات کیفی به بررسی مصالح ساخت بنا، مالکیت واحدهاي مسکونی، را شامل می
هاي اقتصادي پردازد. شاخصمیود در واحد مسکونیو تسهیالت موجقدمت و عمر ساختمان

مربع بناي ساخت واحدهاي مسکونی شهري، متوسط قیمت احداث یک متريطول دوره
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قانون اساسی 31باشد. بر مبناي اصل مین مسکن میأمسکونی و وجود نهادهاي مالی براي ت
).1391نیا، راهیمصارمی و اب(داشتن مسکن مناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است

هاي مسکونی مطالعه و ثابت شده است، محیطيدر زمینهرضایت مسکونی که اکثراً
شود و همچنین رضایت از زندگی ارتباطی رضایت از زندگی محسوب میيبخشی از حوزه

بین مردم و محیط مسکونی يرابطه).2006، 1(کازونورينزدیک با رضایت مسکونی دارد
محیطی است زیرا محیط مسکونی یکی از ضوع مهم در روانشناسی زیستها، یک موآن

در تئوري مکان ).2011، 2(ریوکس و ورنرها در سرگذشت بشري استترین محیطبرجسته
خشنودي یا يمندي ساکنان را با تجربهشود، رضایتشناسی محیطی مطرح میکه در روان

از ).2003، 3(بونایتو و همکارنص نمودتوان مشخلذت ناشی از زندگی در مکانی خاص می
مندي از محیط سکونتی به میزان رضایت در دو معیار واحدهاي مسکونی و این جهت، رضایت

هاي شخصی، فرهنگی و اجتماعی فرد محله یا واحدهاي همسایگی بطور مستقیم و ویژگی
).1981، 4(گالتسر و هسرمستقیم بستگی داردبطور غیر

آغاز 1386قانون بودجه سال 6يتبصره)د(ابتدا در قالب بند طرح مسکن مهر در
مسکن، بصورت يشد و سپس بر مبناي قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه

مبناي اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که .پیوسته در دستور کار قرار گرفت
دهد. را به خود اختصاص میتمام شده مسکن يارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه

درصد 45اخیر برابر يدرصد و در دهه40ساله برابر 35ياین سهم در کل کشور در دوره
توان تا بوده است. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می

ام هاي اخیر به نچه طی سالدر واقع آنمسکن را کاهش داد. يحدود زیادي هزینه
اي جدید براي در وزارت مسکن و شهرسازي مطرح شد، تجربه"مسکن مهريپروژه"
هدفمقاله یندر ا).1389(نسترن و رعنایی، درآمد بوده استهاي کممین مسکن گروهأت

ستابودهشانسکونتیمحیطبرحاکممختلفيلفههاؤمان ازساکنمنديایتضرشیابیارز
انجام ست. ايشهرزينوساي وژهپرايجراازهماندجابیفیتیکاتثراانمیزنمایانگرکه

ریزي براي طراحی معماري عمیق و کارآمد گذاري و برنامهتواند به سیاستاین پژوهش می
ها کمک کند.هاي مسکونی مسکن مهر، متناسب با نیازهاي ساکنان آندر مجتمع

1 Kazunori
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پژوهشمبانی نظري 
ها پیچیده است و به عوامل بسیاري بستگی گاهگیري میزان رضایت از سکونتاندازه

دارد. بررسی و مرور نوشتارهاي مربوط به میزان رضایت از محیط سکونتی، نشان از آن 
دارد که درك میزان رضایت از سوي هر شخص و در شرایط مختلف شخصی، اجتماعی، 

هاي شخصی یمثال، اضافه کردن ویژگعنوانباقتصادي، فرهنگی و فیزیکی، متفاوت است. 
پژوهشگران مختلفی ).1997، 1(پولبردمیباالها قدرت پیشبینی را تحلیلوبه تجزیه
جمله اند. ازمندي بررسی کردهن متغیرها را بر روي میزان ادراك رضایتتأثیر ای

ها، توان به عوامل جمعیتی، شخصیتی، ارزشخصوصیات فردي مؤثر بر رضایت می
بطور).1378، 2(گیفوردها و امید به آینده اشاره کردگاهیر سکونتانتظارات، مقایسه با سا

اصلی يمندي سکونتی را در چهار حوزهتوان عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایتکلی، می
ت و خدمات عمومی، فضاهاي سبز و ارتباطات التصویر ذهنی از واحدهاي همسایگی، تسهی

تري اصلی خود شامل متغیرهاي جزئیهاي بندي کرد که این حوزهاجتماعی تقسیم
هاي عینی و هاي مسکونی و ویژگیمندي محیط، مدل مربوط به رضایت1در شکل. هستند

).1955، 3(روسیشده استمندي نشان دادهذهنی تنوعات رضایت

1 Pool
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243ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ...

مندي از محیط مسکونیهاي عینی و ذهنی بر رضایتهمدل تأثیرگذاري مؤلف: 1شکل 

پیشینه پژوهش
الف) تحقیقات داخلی

هاي سکونتی رضایتمندي شهروندان از محیط،1388در سال رفیعیان و همکاران 
هاي محاسباتی، بیانگر . نتایج حاصل از مجموع شاخصدادندشهري را مورد سنجش قرار 

هاي از بین مؤلفهشان استواب از محیط سکونتیمندي متوسط سا کنان نارزش رضایت
هاي تحلیلی، روابط همسایگی در حد متوسط برآورد گردید و ساکنین از سایر مؤلفه

هاي عینی مؤلفه
محیط

ویژگی واحدهاي مسکونی

سرویس خدماتی واحدهاي 
پله، رو یا راهمسکونی (راه

آسانسور، وضعیت فاضالب، 
باله آوري زوضعیت جمع

و...) 

تسهیالت عمومی 
ها، ها و جاده(پارکینگ، راه

اماکن مذهبی و...)

ومحیط اجتماعی (سر
صدا، امنیت، روابط 

همسایگی و ...)

تسهیالت محله (مراکز 
خرید، مراکز آموزش، حمل

نقل عمومی و ...)و

برداشت 
دهندگان برپاسخ

اساس هنجارها و 
هاي فردي/ ارزش

خانوادگی

هاي مشخصه
خانوار (سن، 
تحصیالت، بعد
خانوار، درآمد و

(...

هاي ذهنی مؤلفه
محیط

رضایت از رضایت/ عدم 
هاي  واحدهاي ویژگی

مسکونی

رضایت/ عدم رضایت از 
سرویس خدمات 
واحدهاي مسکونی

رضایت/ عدم رضایت از 
تسهیالت عمومی

رضایت/ عدم رضایت از 
محیط اجتماعی

رضایت/ عدم رضایت از 
تسهیالت محله

یت
رضا

ونی
سک

ي م
مند
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اي کالبديهویژگیو مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظرالت محاسباتی شامل تسهی
).53-68: 1388رفیعیان و همکاران، نداظهار نارضایتی کرد
هاي مسکونی بین میزان رضایت از مجتمعيرابطه، 1390در سال اران ذبیحی و همک

ن تحقیق بر. ایندهاي مسکونی بر روابـط انسان را مورد بررسی قـرار دادو تأثیر مجتمع
تواند سبب ن فرضیه تدوین گردیده است که احساس رضایت از یک محیط میاساس ای

گیري و انجام اسـت، محیط در حال شکلآنتأثیرات مثبت محیط در روند روابطی که در 
قوي بین رضایت از یک مجتمع و تأثیر يکی از وجود رابطهدد. نتایج بدست آمـده، حاگـر

).1390(ذبیحی و همکاران، آن بر روابط افراد بود
هاي مسکن مهرشهر زنجان به ارزیابی پروژه،1393در سال پورمحمدي و اسدي 

هاي مسکن مهر در این شهر نها نشان داد که مجتمعآوهش پرداختند. نتایج حاصل از پژ
ها و از قبیل ضعف سازه، طراحی نامناسب، ضعف دسترسی به کاربريمشکالتیداراي 

وهاي حملها مانند مراکز خرید، آموزشی، بهداشتی، مراکز تفریحی و ایستگاهبرخورداري
).171-192: 1393(پورمحمدي و اسدي، تنقل عمومی اس

تحقیقات خارجیب)
خود رضایتمندي را بعنوان یکی از يدر مطالعه، 1969در سال 1النسین و مارانس

معیارهاي اصلی سنجش میزان کیفیت محیطی دانستند و بدین ترتیب کیفیت محیط را 
يواسطهمندي را به، احساس رفاه و رضایتباالکیفیت چنین تعریف کردند؛ محیط با

ست فیزیکی، اجتماعی و یا سمبلیک باشد به جمعیتش منتقل هایی که ممکن اویژگی
).1969(النسین و مارانس، دکنمی

ها و انتظارات نشان دادند که عوامل مؤثر بر خواسته، 1987در سال 2حسنا و نوریزان
جمله نظافت شهروندان محله، در تعیین رضایت مسکونی بسیار مهم است. کیفیت محله از

زباله و دفع مناسب آوري صدا، سطح پایین جرائم، جمعورکینگ، سرمحله، ترافیک، پا
داکا در کشور مالزي استينیز از عوامل مؤثر بر رضایت مسکونی در منطقهالبفاض

).1987(حسنا و نوریزان، 

1 Lansing & Marance
2 Hosna& Norizan
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هاي گسترده، شش متغیر را بهوتحلیله پس از تجزی، 2004در سال 1باراندستتر
مندي مسکونی دارد، استخراج کرد که زیادي در فرایند رضایتهایی که تأثیرعنوان شاخص

د از: سن، روند زندگی خانوار، درآمد خانوار، میراث مالی خانوار، تناین شش متغیر عبار
آخرین جابجایی مسکونی. شش متغیر دیگر نیز بر رفتار ساکنین يمالکیت خانوار و انگیزه

د از: وضعیت تنکمتري برخوردار هستند و عباراهمیت ياشند که از درجهبتأثیرگذار می
گاه، ترکیب خانوار و زمان اقامت در سکونت، شغل و حرفه، مدتالتتأهل، میزان تحصی
).2004(باراندستتر، سبک زندگی خانوار

شناسی پژوهش روش
تحلیلی ـپژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از حیث روش تحقیق، توصیفی

ي رودررو با مندي با استفاده از پرسشنامه و مصاحبهی میزان رضایتباشد. ارزشیابمی
هاي مسکونی مسکن مهر شهر ماهشهر صورت گرفته است. روایی ساکنان مجتمع

یید و اصالح گردید. أپرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید مجرب دانشگاه و متخصصین ت
اخ استفاده شده است. مقدار آلفا براي در بررسی پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفاي کرونب

درصد 89هاي مسکونی مسکن مهر شهر ماهشهر، مندي از مجتمعاالت رضایتؤمجموع س
کند. ید میأیبه دست آمد که قابلیت اعتماد مناسب ابزار تحقیق را ت

قابلیت اطمینان ابزار تحقیق ( پایایی پرسشنامه): 1جدول 
NCronbach,s Alpha
3289/0

که باشدساکنان مسکن مهر شهر ماهشهر میيآماري در این تحقیق، کلیهيجامعه
باشد. براي سنجش میزان رضایت ساکنان خانوار را شامل می1844در حال حاضر 

آوري اطالعات به این صورت آوري گردید. روش جمعجمعخانوار 200اي به حجم نمونه
ها و واحدهاي هاي مسکونی خوشهرت که مجتمعاي بود به این صوگیري خوشهنمونه

ها را تشکیل داد. سپس از هر مجتمع مسکونی و یا خانوارهاي ساکن در هر واحد زیرخوشه
سنجش میزان يمسکونی حداقل یک واحد مسکونی، مورد پرسش قرار گرفت. پرسشنامه

ط به مندي از طرح مسکن مهر به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول مربورضایت

1 Barandstetter
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هاي دموگرافی افراد مورد پرسش از قبیل، سن، جنسیت، متغیرهاي مستقل با بیان ویژگی
ثیر این متغیرها بر روي میزان ادراك أهل، شغل و متوسط درآمد با هدف تأوضعیت ت

يباشد. بخش دوم مربوط به متغیرهاي وابستهمیمندي از واحدهاي مسکونی رضایت
این بخش در واقع شامل معیارها و زیرمعیارهاي باشد.میمندي از طرح مسکن مهررضایت

هاي مسکونی مسکن مندي ساکنان از مجتمعمسکن است که با هدف سنجش میزان رضایت
تسهیالت االت پژوهشی مطرح شده است که شامل هشت معیار؛ ؤمهر طراحی و تحت عنوان س

و منظر، کالبدي، روابط مجمتع، دسترسی و حمل و نقل، امنیت، روشنایی و تهویه، دید
24اساس مندي بردر مجموع رضایتباشد.محیطی میهمسایگی و مشخصات زیست

دهند، مورد معیارهاي مرتبط با معیارهاي پژوهش را تشکیل میال که در حقیقت زیرؤس
بررسی قرار گرفته است. 

یرفته است. صورت پذ"1لیکرت"اياالت با استفاده از طیف پنج گزینهؤگذاري سارزش
رهاي در قالب بیان آما20ينسخه"SPSS"افزار ها به کمک نرمتجزیه و تحلیل داده

اي تک نمونهtآزمون فرضیات متناسب با هدف و آزمون هاي همبستگی،توصیفی، آزمون
انجام گرفته است.

يشهرمحیطکیفیتازيمندضایترانزــمییسربرايربهدشینودتمهانپرسشدر
ییرواانمیزچیزهرازپیششده است.دهستفااتلیکراي گزینهپنجفـطیازاهواز،شهر

فتیـصي،رـگیازهندادرنظرردموارزـبااییـناتویـیرواازرمنظو. یددگرمحاسبهنموآز
(مؤمنی و فعال قیومی، گیري آن ساخته شده استازهدــناايرـبنوـمآزهـتکـسا

استفاده گردیده و "لیکرت"اي ر پرسشنامه از طیف پنج گزینهجایی که داز آن). 1391
ها اختصاص داده شده، در تحلیل خیلی زیاد) به پاسخهاي یک (خیلی کم) تا پنج (رتبه

مندي ها در نظر گرفته شده و میانگین رضایتنظري پاسخينتایج، عدد سه بعنوان میانه
ا این عدد مقایسه شده است.معیارها ببدست آمده در تمامی معیارها و زیر

عهده هاى افکار عمومى را در وزارت کشاورزى امریکا برمدیریت بخش بررسى1939لیکرت که از سال 1
متناسب با موضوع ،این طیف را ارائه داد. این طیف از پنج قسمت مساوى تشکیل شده است و محقق،داشت

مشخص نماید. موضوع آن يهدهد تا گرایش خود را دربارتحقیق تعدادى گویه در اختیار پاسخگو قرار مى
تواند به هر یک از محقق مى.شده استطیف از گرایش کامالً موافق تا گرایش کامالً مخالف کشیده 

و به گرایش کامالً 5ياختصاص دهد؛ مثالً به گرایش موافق شماره5تا 1هایى از شماره،هاى طیفقسمت
.ها را محاسبه کندهر یک از عبارتيبدهد، سپس نمره1يشماره،مخالف
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ي پژوهشهایافته
زمان با اجراي طرح مسکن واحد مسکونی هم10178مسکن مهر شهر ماهشهر با 

واحد تکمیل 4106ي عظیم تاکنون مهر در کل استان خوزستان، کلید خورد. در این پروژه
شهر در دو ماهاند. مسکن مهر شهرخانوار در واحدهاي خود اسکان یافته1844شده که 

هکتار) به اجرا درآمده است. 87(7هکتار) و فاز 90(6قالب دو سایت فاز 

مسکن مهر شهر ماهشهر6نمایی از واحدهاي مسکونی فاز : 1تصویر 

شهر ماهشهرمسکن مهر 7ز واحدهاي مسکونی فاز نمایی ا: 2تصویر
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خانوارهاي موجود در هر تصادفی و به نسبتينظر به شیوهموردهايپرسشنامه
آوري گردید.خانوار جمع200اي به حجم بلوك توزیع گردیده است و در نهایت نمونه

درصد 89ماهشهر هاي مسکن مهر بندرمقدار آلفاي کرونباخ بدست آمده براي پرسشنامه
د.باشمیگیري مناسب ابزار اندازهقابلیت اعتماد (پایایی) نسبتاًيدهندهاست که نشان

5/3خانم (7آماري مورد مطالعه از يدهد که جامعههاي توصیفی تحقیق نشان مییافته
5/92هل (أنفر مت185درصد) تشکیل شده است که از این تعداد 5/96آقا (193درصد) و 
درصد) هستند. 5/7نفر مجرد (15درصد) و 

مشاهده 2و 1آوري شده در نمودارهاي جمعيوضعیت تحصیلی و سنی نمونه
درصد دیپلم و 5/75دیپلم و درصد افراد زیر5/24شود، گونه که دیده میشود. همانمی

سال است. اگر 36باالتر هستند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در این پژوهش 
50سال و باالتر از 50تا 40، 40تا 30سال، 30تا 20هاي سنی بصورت بندي گروهطبقه

5/41سال (40تا 30هاي سنی نظر گرفته شود، بیشترین فراوانی متعلق به گروهسال در
درصد) بوده است. 27سال (50تا 40درصد) و سپس 

وضعیت تحصیالت ساکنان مسکن مهر شهر ماهشهر:1نمودار
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وضعیت سنی ساکنان مسکن مهر شهر ماهشهر:2نمودار

میلیون ریال، بین 5هاي کمتر از به صورت بازهدر این پژوهش متوسط درآمد خانوار 
میلیون ریال در نظر گرفته 20میلیون ریال و باالتر از 20تا 10میلیون ریال، بین 10تا 5

، وضعیت درآمد ساکنان مسکن مهر شهر ماهشهر نشان داده شده 3شده است. در نمودار 
میلیون ریال 20تا 10آمد بین درياست. بر این اساس بیشترین فراوانی مربوط به بازه

آماري را به خود اختصاص داده است. متوسط تعداد افراد يدرصد جامعه5/69است که 
نفر 3دهد در هر واحد بطور متوسط باشد که نشان میمی4/3ساکن در هر واحد مسکونی 

که باشدمی4/1سال ساکن خانوار 15همچنین متوسط تعداد افراد زیر ؛کندزندگی می
سال وجود دارد. 15دهد در هر واحد مسکونی حداقل یک فرزند زیر نشان می

وضعیت درآمد ساکنان مسمن مهر شهر ماهشهر:3نمودار
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مندي ساکنان مسکن مهر شهر دهد، میانگین رضایتهاي این پژوهش نشان مییافته
طیفی از خیلی کم با مندي در که میزان رضایتباشد. با توجه به اینمی83/2ماهشهر 

3در نظر گرفته شده است و طیف متوسط با امتیاز 5تا خیلی زیاد با امتیاز 1امتیاز 
مندي حاصل شده، نشان از نظري تعریف گردیده، بنابراین عدد رضایتيبعنوان میانه

باشد.هاي مسکن مهر شهر ماهشهر میمندي نسبی (متوسط) ساکنان مجتمعرضایت

هاي مسکونی خودماهشهر از مجتمعمندي ساکنان مسکن مهر شهران رضایتمیز: 2جدول 
خطاي استانداردمیانگینحجم نمونه

20083/251/0هاي مسکونی مسکن مهر ماهشهرمندي از مجتمعرضایت

با توجه به ماهیت متغیرهاي سن، تحصیالت و درآمد به منظور تعیین میزان ارتباط 
مندي، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. رضایتيسازهمیان این متغیرها با

اي درصد رابطه99با توجه به نتایج بین متغیر درآمد با رضایت از واحد مسکونی در سطح 
دار و مثبت وجود دارد. معنی

مندي ساکنان مسکن مهر ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل با شاخص میزان رضایت:3جدول 
رماهشهشهر

Nداريسطح معنیضریب همبستگیمتغیر مستقل

003/0969/0200سن
155>326/0000/0میزان درآمد

115/0107/0200میزان تحصیالت

هل از نوع متغیرهاي اسمی أکه متغیرهاي جنسیت و وضعیت تبا توجه به این
مندي از جدول رضایتيباشند، لذا براي تعیین میزان ارتباط این متغیرهاي با سازهمی

دو استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل توافقی دو بعدي و آماره کاي
مندي ساکنان، رضایتيهل با سازهي جنسیت و وضعیت تأتغیرهاممیان همبستگی،

دار وجود دارد. جهت بررسی نوع ارتباط این متغیرها ضرایب تعیین بدست معنیيرابطه
آمده است. 



251ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ...

مندي ساکنان مسکن مهر دو ارتباط میان متغیرهاي اسمی با میزان رضایتکاييآماره:4جدول 
ماهشهرشهر

داريسطح معنیآزادييدرجهدوکاييآمارهمتغیر مستقل
>731/303000/0جنسیت

26/123007/0هلأوضعیت ت

مندي ساکنان با شاخص رضایتدارنتایج ضریب تعیین براي متغیرهاي اسمی معنی:5جدول
ماهشهرمسکن مهر شهر

ضریب تعیینمتغیر مستقل
- 31/0جنسیت

-046/0هلأوضعیت ت

مندي توان نتیجه گرفت که زنان از رضایتبا توجه به مقادیر ضرایب تعیین می
ه گونه توجیه کرد کشاید بتوان این امر را این.اندکمتري نسبت به مردان برخوردار بوده

افراد مجرد نیز تر دارند. ها تمایل بیشتري به زندگی در محالت بهتر با امکانات مناسبخانم
هل برخوردارند.أاز رضایت کمتري نسبت به افراد مت

پژوهش مندي ساکنان در هر یک از معیارهاي موردي وضعیت رضایتجهت محاسبه
ز آن است که در تمامی معیارهاي نتایج حاکی ااي استفاده شده است. تک نمونهtاز آزمون 

مندي با مقدار رضایت نسبی در نظر گرفته شده پژوهش، فرض برابري میزان رضایتمورد
دهد؛ میزان ها نشان میطور که ستون اختالف میانگین) رد شده و همان3(عدد 
یشتر مندي براي معیارهاي مربوط به روشنایی و تهویه، کالبدي و روابط همسایگی برضایت

معیارها کمتر از میزان رضایت نسبی هستند.يباشد و بقیهاز رضایت نسبی می
مندي ساکنان مسکن مهر شهر ، کمترین میزان رضایت4همچنین با توجه به نمودار 

باشد، به عبارت دیگر ساکنان این شهر از ماهشهر مربوط به معیار تسهیالت مجتمع می
بهداشتی آوري زباله، امکاناتمل وضعیت جمعوضعیت معیار تسهیالت مجتمع که شا

درمانی موجود، امکانات ورزشی تفریحی، فروشگاه، خدمات امداد و نجات راضی نبوده و 
معیارها هستند. از سوي دیگر، شاخص کالبدي، بیشترین خواستار بهبود وضعیت این زیر

ها و تعداد اتاقرضایت ساکنان را در بر داشته است. این شاخص، ابعاد واحد مسکونی،
دهد. واحدهاي موجود در مجتمع را مورد ارزیابی قرار می
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هاي مسکونی از دیدگاه ساکنان کیفیت مجتمعيهاي سازندهلفهؤبررسی وضعیت م: 6جدول 
ماهشهرمسکن مهر شهر

test value=3معیار

اختالف میانگینداريسطع معنیآزادييدرجهtيآماره
- 80/0>199000/0- 10/23معتسهیالت مجت

- 38/0>199000/0- 29/9دسترسی و حمل و نقل
- 54/0>199000/0- 89/8امنیت

46/0>94/6199000/0روشنایی و تهویه
- 199001/016/0- 53/3دید و منظر

32/0>22/5199000/0کالبدي
18/3199002/017/0روابط همسایگی

- 40/0>199000/0- 35/7محیطیزیست

هاي مسکونی از دیدگاه کیفیت مجتمعيمندي معیارهاي سازندهوضعیت میزان رضایت:4نمودار 
ماهشهرساکنان مسکن مهر شهر

مندي رضایتيزیرمعیارهاي سازندهي، میزان رضایت ساکنان از کلیه5در نمودار 
رمعیار مربوط به امکانات سکونتی نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، زی

بیشترین یت آب، برق، گاز و تلفن بوده است؛ زیرساختی موجود در مجتمع که شامل وضع
مندي و امکانات ورزشی و تفریحی کمترین امتیاز یعنی بیشترین رضایت)71/3امتیاز (
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ماهشهر به خود ) یعنی کمترین میزان رضایت را در میان ساکنان مسکن مهر شهر32/1(
اند. صاص دادهاخت

هاي مسکونی مسکن مهر شهررضایت در مجتمعيوضعیت زیرمعیارهاي سازنده:5نمودار
ماهشهر از دیدگاه ساکنان

گیرينتیجه
مندي و نارضایتی از کیفیت محیط سکونتی هاي فردي در ادراك رضایتاز آنجا که ویژگی

مندي سکونتی ساکنان عوامل موثر بر رضایتصدد بودیم تا تاثیر نیست لذا در این مقاله دربی
هاي فردي و موقعیتی به عنوان مسکن مهر شهرماهشهر را تعیین و ارتباط میان ویژگی

بررسی و مندي از کیفیت محیط سکونتی موردمتغیرهاي مستقل را با متغیر وابسته رضایت
د دارد که در تدوین مندي، چندین شاخص وجوتحلیل قرار دهیم. براي ارزیابی میزان رضایت

مندي پرسشنامه و تکمیل آن، مدنظر قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از سنجش میزان رضایت
ماهشهر نشان داد که ساکنان این شهر از رضایت نسبی نسبت به ساکنان مسکن مهر شهر

اند.واحدهاي خود برخوردار بوده
هل و وضعیت اشتغال با أضعیت تهاي تحقیق، بین متغیرهاي جنسیت، ومطابق با یافته

دار وجود دارد. نتایج بیانگر آن است که اي معنیمندي از کیفیت محیط سکونتی رابطهرضایت
هل بیشتر از افراد مجرد و در افراد أسطح رضایت سکونتی در زنان بیشتر از مردان، در افراد مت

بستگی پیرسون نشان داد که شاغل کمتر از افراد بیکار بوده است. نتایج حاصل از تحلیل هم
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که سطح طوريدار و مثبت وجود دارد بهاي معنیمندي سکونتی رابطهمیان درآمد و رضایت
باشد. تر میمندي در افراد با درآمد باالتر، بیشتر از افراد با درآمد پایینرضایت

ضعیت اي نشان داد که ساکنان از وتک نمونهtاز سوي دیگر، نتایج حاصل از آزمون 
هاي مسکونی مسکن مهر هاي تسهیالت مجتمع، امنیت و روشنایی و تهویه در مجتمعشاخص

هاي کالبدي و روابط همسایگی بیشترین رضایت را اند و از شاخصماهشهر ناراضی بودهشهر
مندي از واحدهاي سکونتی در سطح متوسط و طور کلی، اغلب معیارهاي رضایتاند. بداشته
مندي ساکنان مسکن مهر شهر ماهشهر در حد متوسط اند و میزان رضایتگرفتهتر قرار پایین

رسد رسیدگی به وضعیت مسکن مهر شهررو به نظر می) برآورد شده است. از این83/2(
ماهشهر و تالش جهت افزایش تسهیالت و امکانات و کاهش مشکالتی که ساکنان با آن درگیر 

ثر واقع گردد. پیشنهاداتی ؤها از محل سکونتشان منمندي آهستند در افزایش سطح رضایت
عبارتند از:توان ارائه داد،که در این جهت می

ارتقاي کیفیت تسهیالت مجتمع.
هابهبود وضعیت امنیت ساختمان.
هاي مسکونیبهبود وضعیت روشنایی معابر در مجتمع.
رانی و بهبود وضعیت دسترسی به خدمات عمومی شهري از قبیل خدمات تاکسی

.اتوبوسرانی
ها جهت ایجاد بیشتر نهادهاي شهري به ویژه شهردارييمشارکت و توجه

.خدمات شهري، فضاي سبز و معابر
پاسگاه، درمانگاهنشانی،احداث مراکز آتش.
ساکنانيمین مایحتاج اولیهأاستقرار مراکز خرید روزانه جهت ت.
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:منابعرست فه
ينشـریه ،"مسـکن مهرشـهر زنجـان   يارزیـابی پـروژه  "). 1393ا. (،اسـدي وپورمحمدي, م

.تحقیقات کاربردي علوم جغرافیایی
بین میزان رضایت از يرابطه").1390کمال (منش،حبیب و رهبريفرح،ذبیحی، حسین؛

موردي چند يهاي مسکونی بر روابط انسان: مطالعهثیر مجتمعأهاي مسکونی و تمجتمع
هشتم، بهار و يهویت شهر، سال پنجم، شمارهي، فصلنامه"در تهرانمجتمع مسکونی 

تابستان. 
منـدي سـکونتی   سنجش میزان رضایت"). 1388(زاده، ز و عسگري، م؛ عسگري، عرفیعیان

، بهار.67ي ، شمارههاي جغرافیاي انسانی، پژوهش"نوابيساکنان محله
هاي مسکن ایران و جهان: بررسی شاخص"). 1391نیا (صارمی، حمیدرضا و مریم ابراهیم

دهم، سال ششم، يهویت شهر، شمارهي، مجله"موردي ایران، انگلیس و فرانسهيمطالعه
بهار و تابستان. 

افزار از نرمدهتفاسااــبريامآياتحلیله").1391ی (ـعل،قیومیلفعاو رمنصو،مؤمنی
SPSS" ،ن).شایگانجــگپاــ(چفمؤلرشأن
تحلیلی بر مفهوم مشارکت و کارگروهی در ").1389مهین و احد رعنایی، (نسترن،

شهر، معماري و شهرسازي آرماني، دو فصلنامه"سازي اراضی مسکن مهرهاي آمادهپروژه
، بهار و تابستان.4ي شماره
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