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  هديچك

پـژوهش   نيـ روش ا .اسـت از طرح مسـكن مهـر در شـهر بجسـتان      نيساكن تيرضا يابيارز نوشتار هدف اين

ـ از طر يشيمايپ وي شامل مطالعات اسناد اطالعات يآور و ابزار جمع يليتحل-يفيتوص پرسشـنامه و   عيـ توز قي

جامعـه  . تاسـ  طرح موردسنجش قرار داده نيرا از ا نيساكن تيرضا زانيم تيكه وضع استمصاحبه با ساكنان 

ـ      يهـا  ساكن در پـروژه  يسرپرستان خانوارها ،قيتحق يآمار منظـور   بـه . باشـند  يمسـكن مهـر شـهر بجسـتان م

خانوار 250حجم جامعه موردمطالعه  نكهيبا توجه به ا .شد ادهپژوهش از جدول مورگان استف نيدر ا يريگ نمونه

 80 تـاً يمحل سـكونت خانوارهـا نها   هه بكه با مراجع استخانوار 152جدول نمونه موردنظر نيبر اساس ا است

حاصـل   بيضـر  .كرونباخ استفاده شـد  يآلفا بياز ضر زين ييسنجش رواي برا .شد يآور پرسشنامه كامل جمع

كـه   دهـد  ينشان م ها افتهي .قبول پرسشنامه است قابل ييروا انگرياست كه ب./ 722تر از  تمام سؤاالت بزرگ يبرا

در  گـر ياز طـرف د .با رضايت از ميزان دسترسي به خدمات رابطـه وجـود دارد  بين رضايت از جانمايي واحدها 

و  دارد به اقشار متوسط به باال يطرح مجدداً نگاه نيشود چراكه ا ياساس دنظريتجد ديبا يواقع ازمندانين نييتع

 ازمنـدان ين نيـي عطرح در ت نياظهار داشتند كه ا دهندگان اكثر پاسخ .ندارند تيطرح رضا نياز ا نيياكثر اقشار پا

ـ ا يها گرو ه نكهيبا توجه به ا نيهمچن. ه استموفق نبود يواقع مقـدار   جامعـه هسـت   نييپـا  هـدف اقشـار   ني

  .استن يكاف يمال التيتسه

  نبجستاي، مند تيرضا مسكن مهر، مسكن، يزير برنامه مسكن، :يديكلهاي  هواژ
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  مقدمه  -1

  طرح مسأله -1-1

شكل تجسم كالبدي  نيتر كوچك ن وتريمسكن خرد

فضاي  نيتر يمتقابل انسان و محيط و خصوص رابطه

عامل  مسكن در همين حال .زندگي انسان است

و كااليي  نسبت به جهان افراد يريپذ اصلي جامعه

فضاست كه  در سازمان اجتماعي كننده نييو تع عمده

افراد  روابط اجتماعي–هويت فردي  يريگ در شكل

مسكن . )short,2006,199( دارد يا كننده نيينقش تع

 انهادي است ب بيش از آنكه ساختاري كالبدي باشد

 كالبدي، شامل ابعاد مكاني،ي چندبعد عملكرد

 ... اجتماعي و ،فيزيكي، اقتصادي معماري،

)cullingworth,1997,166.(  در بسياري از موارد

فرد از  ميزان رضايتمندي بر رگذاريعامل تأث نيتر مهم

 ن استآمحيطي  طيمحله ،مسكن و شرا سكونت در

)  Westaway, 2006, 187.(  بنا به ديدگاه

لوكوربوزيه هردو وجه نيازهاي روحي و جسمي 

پاسخ داده  فضايي خانه، يده انسان بايد با سازمان

 ايجاد مسكن نيازمند ).Yagi, 1987, 18 ( شود

و فاضالب خدمات  منبع آب، ونقل، خدمات حمل

 ,International Bank(  استتجاري و بهداشتي 

1985, 18.(  

 ريعنوان يكي از ز اهميت مسكن در اقتصاد ملي به 

از  يتوجه عمده اقتصاد، حجم قابل يها بخش

بر اين . كند ها را به خود جذب مي گذاري سرمايه

هاي اقتصاد كالن  اساس، رابطه مستقيمي ميان شاخص

گذاري  عنوان يك سرمايه با ديدگاه مسكن به

اجتماعي، توليدي و نه مصرفي  -اقتصادي -ماعياجت

گذاري در بخش مسكن  افزايش سرمايه. وجود دارد

هاي  گذاري در ديگر حوزه باعث افزايش سرمايه

. شود افزايش توليد و اشتغال مي جهياقتصادي و درنت

هاي مسكن تا حدود زيادي بستگي به  موفقيت برنامه

بخش كالن هاي اقتصادي در  گذاري سياست يكارآمد

ها،  دهي، اعتبارات، ماليات، تعرفه اعم از نظام وام

گذاري دولتي، خصوصي و مالكيت دارد كه  سرمايه

 گذارد تبع بر توليد و تقاضا در بخش مسكن اثر مي به

  ).8، 1390اميري، (

قانون  6موجب بند دال تبصره  و به 1386در سال 

درامد مسكن اقشار كم  نيمنظور تأم برنامه بودجه و به

جامعه موضوع حذف ارزش زمين از  ريپذ بيو آس

دولت  يها شكل گرفت كه محور برنامه بهاي مسكن

عنوان  طرح مسكن مهر به .ديگرد مسكن نيدر تأم

مسكن اقشار  نيسياست دولت براي تأم نيتر يمحور

رفته جاي خود را در اذهان عمومي  كم درامد رفته

  .متقاضيان باز كرد

 با 1386 سال در كه است حيطر مهر، مسكن طرح

 با مسكن تقاضاي و عرضه ميان ايجاد تعادل اهداف

 و درآمد كم اقشار تأمين مسكن زمين، قيمت حذف

 هيرو يبافزايش  از جلوگيري و كنترل ،بضاعت يب

و  مسكن توليد به بخشي رونق مسكن، و زمين قيمت

مسكن  يها نهيهز كاهش مسكن، توليد حجم افزايش

 تأمين خانوار، هزينه سبد از) خريد و رهن، بها اجاره(

 در عدالت برقراري و آتي مسكن و انباشتي نيازهاي

 و فقر كاهش آن تبع به و مناسب مسكن به دسترسي

 .گرديد مطرح جوانان مسكن تأمين

 مسكن پروژه« نام به اخير يها سال طي آنچه درواقع

 ، شده مطرح شهرسازي و مسكن وزارت در» مهر

 درآمد كم يها گروه مسكن تأمين ديد برايج يا تجربه

 رو نيازا، )113: 1389، و رعنايي نسترن(است  بوده
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 و يگذار استيس به تواند يم حاضر پژوهش انجام

 و كارآمد عميق معماري طراحي براي يزير برنامه

 ساكنان نيازهاي با متناسب مهر، مسكن يها مجتمع

  .كند كمك

و قبل از پيروزي شده پس  ازآنجاكه اقدامات انجام

زمين دادن به محرومان و  يهنيدرزم انقالب اسالمي

جامعي  يزير جامعه از برنامه ريپذ بياقشار آس

را  يساز توزيع جمعيت و شهرك برخوردار نبود،

الزم به همراه  ها رساختيو ز خدمات ينيب شيبدون پ

 يها تهيه طرح ي دهيمرور ا اين ديدگاه به. داشت

ميان  سپس توزيع زمين و زمين يساز مادهآ

ژاله دژكام ( داشت مسكن را بر پي يها يتعاون

ن آپس از انقالب و قبل  گاه چيدرهرصورت ه .)1364

جانبه برخوردار  همه ي مسكن از يك برنامه نيتأم

 وضع اقتصاد تورمي در چنين شرايطي همراه با .نبود

دنبال  رانيرا در ا ايران روند صعودي قيمت مسكن

و باال  و جود شرايط تورمي ها اين سالدر  .داشت

رفتن نجومي قيمت مسكن دولت را به سمت تدوين 

كه طرح مسكن مهر  برنامه جامع مسكن هدايت كرد

طرح مسكن مهر  يهنيدرزم.ين نمونه هستا هم از

متقاضيان مسكن  شد كه در شناسايي ادآوريو  توان يم

تحت پوشش  تمامي نيازمندان واقعي را اين طرح

كه توانايي  از افراد ارد و از طرفي طيف وسيعيند

مجدداً در  دارند خانواده خود براي خود مسكن نيتأم

دولتي استفاده  نام و از تسهيالت ثبت اين طرح

و  شرايط اقليمي هب و همچنين توجهي كنند يم

درامد ( و اقتصادي )بعد خانوار( اجتماعي-فرهنگي

براي  ار يا دهيچيندارد كه مشكالت پ) خانوار

(  كنندگان اين طرح پديد خواهد آورد استفاده

عالوه بر اين يكنواختي ). 1381،71،  اسماعيلي

و عدم توجه به شرايط متفاوت ر مه الگوي مسكن

ضرورت  ها نامناسب اين پروژه يابي متقاضيان و مكان

در راستاي  در اين زمينه را براي كمك انجام تحقيق

ا در پي خواهد تحقق كامل و مناسب اين طرح ر

  .داشت

  پيشينه تحقيق

مسكن مهر و بخصوص در شهرهاي  يهنيدرزم

چندان طوالني  نه با توجه به شروع كوچك و متوسط

در ذيل به . زيادي صورت نگرفته قاتيطرح تحق

مسكن و مسكن مهر پرداخته  يهنيمقاالتي كه درزم

  :دشواشاره مي

براي  يزير تحت عنوان برنامه يا لو در مقاله نيحس

كم درامد  يها گروه مسكن يها استيگسترش س

 نيتر مهم سكن،م يررسميشهري براي مهار بازار غ

مسكن  نيتأم روش را براي رسيدن به هدف

به هم پيوستن فعاليت  درامد شهري را،كم يها گروه

 استخصوصي و عمومي در جامعه  يها بين بخش

اهداف و منافع خود  كه هركدام به دنبال

  )1389.(هستند

در  مسكن مهر يها نمونه به بررسي اسماعيلي

كشورهاي ديگر ازجمله انگليس پرداخته و معتقد 

است كه اين كشور باتجربه واگذاري زمين با اجاره 

ها در  جزء نخستين نمونه )يبردار حق بهره( بلندمدت

  )1391.(اين زمينه بوده است

امور وزارت كشور و  اداره كل نظارت و بازرسي

با  اجراي سياست مسكن مهر به ارزيابي ها يشهردار

 تمركز بر عملكرد سازمان مسكن و شهرسازي

  )1388( .پرداخته است

نوان بررسي عوامل مؤثر بر ع با يا در مقاله پور ميرح

عوامل مؤثر بر  عرضه و تقاضاي مسكن به بررسي
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دارد كه عرضه و  ديو تأك پردازد يتوليد مسكن م

يمت مسكن نقش مهمي در تعيين ق تقاضاي مسكن

دارد و عرضه مسكن مهر در شهرهاي كوچك و 

تا آهنگ رشد قيمت مسكن  سبب خواهد شد متوسط

و متوسط كمتر باشد اما در  در شهرهاي كوچك

شهرها دولت زميني ندارد تا در اختيار مسكن  كالن

  )1390( .مهر قرار دهد

 به رابطه نگاهي با عنوان يا در مقاله اهللا اميري نعمت

مسكن و رشد اقتصادي معتقد  يها يگذار هيبين سرما

عنوان  در بخش مسكن به يگذار هياست كه سرما

  )1390( .موجب رشد اقتصادي گردد تواند يم عاملي

عنوان مسكن مهر  به يا مهرداد خواجه پور در مقاله

و تغيير رويكرد  يساز فرصتي براي فرهنگ

زي بر اهميت صنعتي سا وساز به روش صنعتي ساخت

  )1390( .پردازد يم در ساخت مسكن مهر

به بررسي توليد مسكن در  يا مريم زارعيان در مقاله

كه  پردازد يبا نگاهي به مسكن مهر م ايران آلمان

مسكن تا قبل از اجراي  ينهياگرچه در ايران درزم

مسكن مهر توفيق بسيار كمتري نسبت به المان داشت 

 ها نهياري از زمطرح مسكن مهر در بسي ولي با اجراي

  )1389( .شد تر كيمسكن المان نزد يها به شاخص

تحت عنوان برنامه گريزي  يا حيدر عباسي هم مقاله

با  مسكن مهر، : مسكن ايران يها استيدر د س

طرح مسكن مهر را  رانيمسكن در ا يها بررسي برنامه

باهدف كاهش يا حذف قيمت زمين از قيمت 

  )1388( .خته استشده مسكن در ايران پردا تمام

تحت عنوان بررسي  يا دكتر زهره داودپور در مقاله

بخش  يها و برنامه سابقه تاريخي مشكل مسكن

  )1382( .مسكن در ايران پرداخته است

  

  اهداف تحقيق

  شناسايي نقاط ضعف و قوت طرح مسكن مهر *

طرح مسكن  علل موفقيت يا عدم موفقيت بررسي *

  مهر

ي افزايش كارايي و رضايت ارائه پيشنهادهايي برا *

  اقشار پايين

رسوب  يها نيبا ايجاد بستر مناسب از زم توان يم *

براي مسكن  شده در داخل شهر بجاي مناطق حاشيه

  .داد مهر اختصاص

  سؤاالت تحقيق

  مسكن مهر رضايت دارند؟ يابي آيا ساكنين از مكان

 يها گروه دار كردن آيا اين طرح توانسته است در خانه

 امد مؤثر باشد؟كم در

آيا بين نوع ساخت واحدها و كيفيت واحدها رابطه 

 برقرار است؟

  فرضيات تحقيق

اين طرح رضايت  يابي مردم از مكان رسد يبه نظر م

  .دارند

 يها اين طرح نتوانسته است گروه رسد يبه نظر م

  .نيازمند را تحت پوشش قرار بدهد

ز ا و رضايت بين نوع ساخت واحدها رسد يبه نظر م

  .تواحدها رابطه برقرار اس كيفيت

  ش تحقيقور

-نوع تحقيق كاربردي و روش تحقيق آن، توصيفي

 يگردآور يها در اين پژوهش روش. تحليلي است

. استاسنادي و ميداني  يها اطالعات شامل روش

براي انجام اين پژوهش ابتدا با رجوع به متون و منابع 

ني آن و اسنادي ادبيات نظري و مبا يا كتابخانه

سپس با تهيه پرسشنامه و توزيع آن  .است شده نيتدو
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 افزار نرمبا استفاده از  بين ساكنين مسكن مهر بجستان

SPSS  به بررسي و ارزيابي رضايت ساكنين از اين

  .طرح پرداخته شد

جامعه آماري تحقيق سرپرستان خانوارهاي ساكن در 

منظور  به. استهاي مسكن مهر شهر بجستان هپروژ

در اين پژوهش از جدول مورگان استفاده  يريگ نهنمو

با توجه به اينكه حجم جامعه موردمطالعه  .شد

اساس اين جدول نمونه  بر استخانوار 250كه

كه با مراجعه با محل  .باشدميخانوار 152موردنظر

 يآور پرسشنامه كامل جمع 80تاًيسكونت خانوارها نها

 كرونباخ يبراي سنجش روايي نيز از ضريب آلفا .شد

استفاده شد ضريب حاصل براي تمام سؤاالت 

قبول  است كه بيانگر روايي قابل./ 722تر از  بزرگ

  .پرسشنامه است

  محدوده و قلمرو پژوهش

 داراي 85توجه به سرشماري  شهر بجستان با

طرح  1387در تابستان . استنفر 11960جمعيت

كه در حال .مسكن مهر در بجستان شروع به كار كرد

ي بردار بهرهواحد در مرحله اجرا و  800حدود  حاضر

در حاشيه جنوبي شهر و در سمت  ها پروژهاين .است

 كه نيابا توجه به . است فردوس–جاده بجستان 

تحقيق بر  نيو ا استبجستان جز شهرهاي كوچك 

اين است تا به ارزيابي اين پروژه در اين شهر كوچك 

  .بپردازد

  يو مباني نظر ها دگاهيدمفاهيم،

 غناي از زندگي از ي رضايتدرباره نظري ادبيات

 اين به مختلفي پردازان هينظر و است برخوردار بسياري

 از مفهوم اين تبيين در .اند پرداخته موضوع

 يها يتئور و بر نظريات مشتمل نظري يها چارچوب

 احساس لوين، 5 ميداني ،4 نسبي محروميت نياز،

 است؛ شده ستفادها متقابل و كنش مبادله ي،عدالت يب

 (1 ) شماره جدول در اختصار دليل به ها آن از برخي

  .است شده خالصه

  

  ي رضايت از زندگي درباره ها دگاهيدبرخي ): 1(جدول 
 و فرد آرزوهاي ميان شكاف هرچه گريد انيب به .اوست فعلي وضعيت و شخص آرزوهاي ميان توازن بازتاب زندگي از رضايت

  .ابدي يم كاهش از زندگي او رضايت گردد، بيشتر وي عيني وضعيت
  )1373اينگلهارت، (

 كردن دنبال براي ييها فرصت وجود ي روزمره،ها تيفعال انجام توان سالمت، وضعيت ازجمله ها طهيح از بسياري زندگي از رضايت

  .گيردمي بر در ار سالمتي از مراقبت منابع به دسترس ديگران روابط با و ها يدوست در اجتماعي عملكرد عاليق،
  )2004كار، (

 به زندگي از رضايت .است منفي تا دامنه مثبت يك در فرد زندگي مورد در نگرش و احساسات از كلي بياني زندگي، از رضايت

  .است وابسته باشد استاندارد و مناسب او ازنظركه  معياري آن به شخصي زندگي شرايط مقايسه
  )1984دينر، (

 پرسيده مردم از ها يبررس در كه ذهني است دليل اين به .است مردم سعادت از ذهني و پاسخ-باز مقياس يك زندگي از رضايت

- نمي ارائه اجتماعي سعادت از تعريفي پيش، از محققان كه دليل اين به باز است .نه يا هستند راضي خود زندگي از آيا كه شود يم

  .است شخص هر عهده به زندگ از رضايت مورد در بلكه داوري دهند،

  )2002دانون و هالپرن، (

 است خشنودي احساس همان درواقعو  كند يم زندگي آن در كه است جهاني به نسبت فرد نگرش مثبت بيانگر زندگي از رضايت

 انتخاب خويش زندگي براي شخص آگاهانه كه است يا فلسفه ."دينما يم را سپري كوتاه چندان نه زماني آن به دستيابي پي در كه

  .دارد ذهن در را آن و ناخودآگاه كرده

  )8:1386خوارزمي، (

 آرزوهاي پايدار، و مستحكم شرايط اجتماعي در است كه معتقد شيآرزوها يا اهداف و نيازها و انسان ميان رابطه ◌ٔ نهيدرزم دوركيم

 وضعيت يا آنومي ،(آرزوها كنترل رفتن بين از بنابراين) هنجارها يدگيپاش ازهمبا  شود ومي محدود و تنظيم هنجارها راه از ها انسان

 يتينارضا تيوضع جهيدرنت اشباع شوند، و ارضا توانند ينم طبعاً حد يب آرزوهاي اين ازآنجاكه .ديآ يم پديد 4 حدوحصر يبآرزوهاي 

  .شود يم ايجاد دائمي اجتماعي

نقل از رفيع پور،  1359دوركيم، (

1378(  
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  مسكن 

 كه از دارد پيچيده و هگسترد مفهومي مسكن، مقولة

تعريف  توان ينم لذا است، برخوردار متنوعي ابعاد

تعريف  منابع اكثر در .نمود ارائه آن از واحدي و جامع

بلكه  ؛شود ينم محدود مسكوني واحد يك به مسكن

واژه  اين از يعني .گيرد يدربرم را مسكوني كل محيط

و  اجتماعي تأسيسات و خدمات همچون مفاهيمي

و  خانواده بهزيستي براي ازيموردن عمومي تتسهيال

را  افراد تندرستي و آموزش اشتغال، يها طرح حتي

 )2:1389، همكاران و زياري. (نمود استنباط توان يم

پايدار،  مسكن صنعت به دستيابي منظور به رو نيازا

 با را شانيها تيفعال ستيبا يم مسكن ريزان برنامه

سازند،  هماهنگ گانكنند مصرف يها خواسته نيازها و

)Teck kong, 2012:108 .(ي كه در عين ا گونه به

آنان  براي را زير شرايط خانوار مالي توان با تناسب

 :آورد فراهم

 آسايش، دسترسي كه مناسبي سكونتي فضاي ايجاد

 ي، روشناييا سازه دوام و پايداري امنيت، مناسب،

 :لاز قبي(مناسب  اولية يها رساختيز و تهويه كافي،

 سالم، ستيز طيمح ،)آموزش و بهداشت ي،رسان آب

 و تسهيالت كار ازنظر يدسترس قابل و مناسب مكان

 روابط بين تقويت و رشد هنيزم همچنين و اوليه

 براي ساكنانش را همسايگي روابط و خانواده اعضاي

  ).127:1384همكاران،  و نيا حكمت(آورد  فراهم

  

  مسكن مهر

در  بضاعت كمشدن افراد  دار خانهطرحي است براي 

و پانصد هزار  ونيليم كبزرگ ساخت ي پروژه قالب

: ي مختلف مانندها دستگاهواحد مسكوني با همكاري 

وزارت مسكن، وزارت تعاون، بنياد مسكن، بانك 

در حال اجرا .. ، بيمه مركزي وها يشهردارمركزي، 

  ).6، 1386،آزمونبزم (است 

  ريزي مسكن  برنامه

ريزي شهري  سكن جزئي از نظام برنامهريزي م برنامه

هاي اجتماعي، اقتصادي و  است كه در آن فعاليت

هاي درون مكاني و  فرهنگي، جزئي از فعاليت

واحدهاي مسكوني جزئي از فضاهاي تغيير شكل 

شود كه  يافته و تطابق يافته شهري محسوب مي

ريزي مسكن  برحسب موضوع در چهارچوب برنامه

ريزي  اساس برنامه نيبر هم. يردگ مي موردتوجه قرار

مسكن با تخصيص فضاهاي قابل سكونت؛ نيازهاي 

مسكوني و توجه به محدوديت منابع و استفاده از 

هاي اجتماعي،  ويژه با چهارچوب يها ها و فن تئوري

   .فرهنگي، سياسي و اقتصادي سروكار دارد

ريزي مسكن را جزئي از نظام  توان برنامه مي

ي دانست كه براي تخصيص ريزي شهر برنامه

فضاهاي قابل سكونت به نيازهاي مسكوني با توجه 

هدف اساسي . نمايد به محدوديت منابع اقدام مي

هاي  نيازهاي فضايي فعاليت نيريزي مسكن تأم برنامه

تر  منظور رسيدن به وضعيت مطلوب انساني به

هاي منابع و امكانات  سكونت با توجه به محدوديت

نيز ازجمله معيارهاي كليدي  ستيز طيحفظ مح. است

هاي اخير در قالب مقوله توسعه  است كه در سال

   .ها شده است پايدار ازجمله چالش

ريزي مسكن ايجاد  درمقياس ملي هدف اساسي برنامه

تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن با توجه به 

موقعيت مسكن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كالن 

رابطه بين مسكن و ساير  برنامه به نيدر ا. است
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كالن براي  يگذار استيها نيز توجه شده و س بخش

   .گيرد صورت مي  دستيابي به اهداف برنامه

اي مسكن، عرضه و تقاضا در سطح  درمقياس منطقه

. ها موردنظر است منطقه سنجيده شده و تعادل آن

هاي  اساسي بر ابعاد و پتانسيل ديجا تأك دراين

   .طقه استاقتصادي در داخل من

  ي تحقيقها افتهي

خانوار 80از  دهند يمي تحقيق نشان ها افتهي

درصد 9/87 وضعيت اشتغال ازنظر شونده پرسش

و به لحاظ . باشند يمدرصد غير شاغل 1/12شاغل و 

هزار  600درصد درامد باالي 5/65درامد ماهيانه 

هزار تومان و 600درصد درامد 5/35و بيشتر و تومان

ديپلم  درد74.3سطح تحصيالت  ازنظر.اند داشتهكمتر 

 .بودند درصد زير ديپلم25.7به باال و

و دسترسي به  يييك بين جانما يهبا توجه به فرض

به  ).p<0.01( وجود دارد خدمات همبستگي مثبت

باال  رضايت از جانمايي واحدهاه هرچ كه اين معنا

 باشد به همان ميزان از دسترسي به خدمات عمومي

كه از  يدهندگان اكثر پاسخ .رضايت دارند ....)مدرسه،(

دسترسي به خدمات عمومي رضايت دارند كساني 

 ا.هستند كه در محله مسكن مهر جهاد سكونت دارند

ين محله ازنظر كيفيت و طراحي واحدها و مكان 

براي ساكنين داراي جذابيت  زمين نسبت به بقيه محله

ن ساخت واحدها به صوت آ بيشتري است كه علت

 ي است و همچنين به خدمات عموميشخص

    .دسترسي مناسب دارد 

  خدمات به يرابطه بين جانمايي و دسترس :2جدول 

  جانمايي  
دسترسي به 

  خدمات

 جانمايي
Pearson Correlation 1 .368** 

Sig. (2-tailed)  .001 
N 80 80 

دسترسي به 

 خدمات

Pearson Correlation .368** 1 
Sig. (2-tailed) .001  

N 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

 بين نوع ساخت واحدها رسد يبه نظر م: فرضيه دوم 

  .ترقرار اسبواحدها رابطه  از كيفيت و رضايت

طراحي و (واحدها  در اين فرض منظور از كيفيت

كه با نوع ساخت ) متراژ و كيفيت مصالح هست

با توجه به  .(p>0.01) دها همبستگي مثبت داردواح

صورت  به شانيكه واحدها يا اينكه ساكنين محله

دخالتي و نظارتي در  گونه چيه شده، تعاوني ساخته

واحدها ناراضي  اكثراً از كيفيت روند ساخت نداشتند

  .بودند
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  نوع ساخت واحدها و رضايت از كيفيت واحدها رابطه بين :3جدول 
Correlations 

  

نوع 

-تعاوني(ساخت

 )شخصي

 كيفيت مصالح  طراحي

 نوع ساخت
Pearson Correlation 1 .333** .379** 

Sig. (2-tailed)  .003 .001 
N 80 80 80 

 طراحي
Pearson Correlation .333** 1 .449** 

Sig. (2-tailed) .003  .000 
N 80 80 80 

 كيفيت مصالح
Pearson Correlation .379** .449** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000  
N 80 80 80 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
 

اين طرح نتوانسته است  رسد يبه نظر م: فرضيه سوم

  :نيازمند را تحت پوشش قرار بدهد يها گروه

در پاسخ به اين سؤال كه اين طرح چقدر در تعيين 

در صد از  60 ازمندان واقعي موفق بوده است ؟ني

اين  .موفق نبوده است اند كه دهندگان گفته پاسخ

دهنده اين است كه طرح مسكن مهر بجستان  نشان

  .را تحت پوشش قرار دهد ريپذ بينتوانسته اقشار آس

  

  ميزان موفقيت در تعيين نيازمندان واقعي :4جدول 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
تحت پوشش قرار دادن 

ازمندانين  
80 1.00 5.00 2.4250 .77582 .602 

Valid N (listwise) 80      
  

بر اساس نتايج : از تحقيق آمده دست بهديگر نتايج 

درصد از 52.5ها  شده از پرسشنامه استخراج

كه  دارنددهندگان از جانمايي واحدها رضايت  پاسخ

 .است 3.58 ها ميانگين آن

  

 رضايت از جانمايي واحدها:5جدول 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation  دهندگان كل پاسخ

 93719. 3.5875 5.00 1.00 80  جانمايي

Valid N (listwise) 80     

  

ل زمان انتظار براي تحوي مدت(در مورد نحوه واگذاري

ت دارند كه ضايدر صد از ساكنين ر33.75تنها ...)و

 نآ ليكه دل شود ياكثراً شامل فرهنگيان و كارمندان م

هم اين بود چون نياز ضروري به اين واحدها نداشتند 

نكته .ها بود براي آن يگذار هيسرما ينوع بهو 

كه  يدهندگان توجه اين بود كه اكثر پاسخ جالب

ين و يا مستأجر بودند و ناراضي بودند جز طبقه پاي

 .اند نياز ضروري به مسكن داشته
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  نحوه واگذاري واحدها :6جدول 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
 1.126  2.8 5 1 80 نحوه واگذاري

Valid N (listwise) 80     

 
درصد از سكونت در محله خود رضايت  65حدود 

اين  ست ناخودآگاها ينوعي قشربند نآ ليدارند كه دل

بطوريكه كارمندان و فرهنگيان .را باعث شده  نآطرح 

در سايت  در يك سايت و كارگران و مشاغل آزاد

نوعي  يريگ منجر به شكل اند و كه ديگر قرارگرفته

  اجتماعي شده است يقشربند
  

  ضايت از سكونت در محلهر: 7دول ج
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
 91090. 3.6750 5.00 1.00 80 سكونت در محله

Valid N (listwise) 80     
 

 در مورد رضايتمندي از تسهيالت و وام

ولي  .كارمندان هستند رضايت دارند كه اكثرا28.75ً

كه ....امين سازه و مهر سازه و يها يساكنين تعاون

مقدار كارگر و از طبقات ضعيف هستند از  اكثراً

ناراضي بودند و معتقد بودند  افتهي تسهيالت اختصاص

 .كافي نبود وجه چيه به مقدار وام كه اين
 

 رضايتمندي از تسهيالت:8جدول 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 1.05272 2.2150 5.00 1.00 80  تسهيالت

Valid N (listwise) 80     
 

  يريگ جهينت

 يها استيس نيتر ازجمله مهم سياست مسكن مهر

اين سياست .مسكن در دولت نهم و دهم بوده است

كم  يها براي گروه باهدف ايجاد مسكن سر و سرپناه

اما بايد توجه .بوده يپايين درآمد يها درامد و دهك

 كه عمدتاً اقتصادي يها به مقوله تنها توجه داشت

اكثر  يابي ،مكاناستن متوجه قيمت زمين است ،كافي

گسترش پراكنده  باعث ها در حاشيه شهرها اين پروژه

و خدمات  ها رساختيز نين هزينه تأمآ شهر و تبع

به خدمات  و دسترسي ساكنين ابدي يشهري افزايش م

از .سازد يعمومي و ضروري را با مشكل مواجه م

تجديد  بايد واقعي ازمندانيطرف ديگر در تعيين ن

اكه اين طرح مجدداً نگاهي به اقشار اساسي شود چر

همچنان كه در اين تحقيق ذكر شد .متوسط به باال دارد

اكثر اقشار پايين از اين طرح رضايت ندارند و اكثر 

اظهار داشتند كه اين طرح در تعيين  دهندگان پاسخ

همچنين با توجه به . نيازمندان واقعي موفق نبودند

 ين جامعه هستپاي اين هدف اقشار يها گروه اينكه

  .استكافي ن مقدار تسهيالت مالي

  هاپيشنهاد

  .اجراي سياست باز توليد زمين براي انجام اين طرح

  ماليات بر سود سرمايه كنترل سوداگري زمين از طريق

 انيبازنگري در تعيين و انتخاب پيمانكاران و متصد

  وساز واحدها ساخت
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نظارت بيشتر درروند ساخت واحدها و كيفيت 

  بكار رفته مصالح

مخصوصاً براي  ياجتماع يها يجلوگيري از قشربند

منظور برچسب  مناطق كارگري و با درامد كم به

  نيرنشيعنوان مناطق فق به ندهينخوردن اين مناطق در آ

شهرها در خارج از  هيرو يجلوگيري از رشد ب

  محدوده قانوني و يا حريم شهر

ه و در تهي)ها و مناطق استان(مكاني يبند تياولو

  طراحي و سبك معماري

  .و شغلي يدرآمد يها دهك يها دهك يبند تياولو

 
  منابع

،ابعاد اجتماعي فرهنگي و مسكن 1388ازادارمكي،نقي،

  2مهر،ماهنامه منظر شماره

مسكن مهر در  يها ،بررسي نمونه1381اسماعيلي،مرتضي

 نامه خبري پژوهشي انگليس،دوهفته:ديگر يكشورها

 71مسكن،سال هفتم،شماره

- مجله اقتصادي1390اهللا،مرداد و شهريور  اميري،نعمت
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