
 
 

   ارزیابی کیفیت مسکن مهر؛ سنجش میزان رضایت ساکنان
 هاي نگین صدرا، مهرگان،  ي موردي: پروژه (نمونه

 دت بتن، شهر جدید صدرا)مهر رضا و وح
 

نمـاي   هاي طراحی شهري مهندسین مشاور جهان مدیر پروژه   عبدالحسین ظریفیان مهر
سالمی شهرراز؛ دانشجوي دکتري شهرسازي دانشگاه آزاد ا

 واحد علوم و تحقیقات تهران
 

 چکیده
گی و یـا  علـت جبـر زنـد    سو به شده در کشورمان، از یک هاي مسکونی ساخته بسیاري از مجموعه

هـاي انسـانی، اجتمـاعی، بـومی و      نگري و توجه به اقتصاد و فقدان توجه به بسیاري از ارزش بعدي تک
شـده در قـانون از    بینی دقتی در اجراي کامل ضوابط و مقررات پیش فرهنگی و از سوي دیگر به دلیل بی

ر تأمین کردن سرپناه تمامی معیارهاي محیط مسکونی مطلوب برخوردار نیستند. مسکن مطلوب عالوه ب
هـایی همچـون تـأمین احتیاجـات      و تأمین آسایش باید سایر احتیاجات بشر را ازجمله نیازها و دغدغـه 

ها یا دالیـل گونـاگونی در بـازار     ها با انگیزه روزمره، دسترسی، امنیت و ... پوشش دهد. از طرفی، دولت
هـا را در بـازار مسـکن موجـه نشـان       تکنند؛ یکی از این دالیل که لزوم حضور دول مسکن دخالت می

درآمد است. دولت نهم نیز در پاسخ به نیاز مسکن و با توجه به اصـول   دهد، تأمین مسکن اقشار کم می
معرفی کرد. سیاست یادشـده پـس از اجـرا،     1386قانون اساسی، طرح مسکن مهر را در سال  43و  31

نازل واحدهاي مسـکونی و نارضـایتی سـاکنان     ها کیفیت ترین آن حواشی گوناگونی داشته است که مهم
رو هدف اساسی ایـن پـژوهش، ارزیـابی کیفیـت مسـکن و سـنجش میـزان         ازاین باشد. این واحدها می

رسـد   نظر مـی  ي پژوهش بر این استوار است که: به مندي ساکنان آن است. در این راستا، فرضیه رضایت
ي مسکن بنا به تعاریف، آن را پوشش نداده است و  ههاي مسکن مهر کیفیت الزم را ندارند و واژ پروژه

هـاي مسـکن مهـر     مندي الزم را ندارند. بر این اساس چهـار پـروژه از مجمـوع پـروژه     ساکنان رضایت
اي تطبیقی انجام  مندي ساکنان، مقایسه شهرستان شیراز (شهر جدید صدرا) انتخاب و با رویکرد رضایت

باشـد و از   تحلیلی است؛ روش گردآوري اطالعات میدانی مـی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی 
 استفاده شده است. Spssافزار تحلیلی  نرم
 مندي. مسکن، مسکن مهر، شهر جدید صدرا، کیفیت، رضایت هاي کلیدي: واژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 Zarifian.1001@chmail.ir 
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 . مقدمه1
معناي محل آرامـش و سـکونت کـه از     به» مفعل«اسم مکان است بر وزن » مسکن«
گویند که انسـان در آن   آید و در اصطالح به مکانی می ی آرامش میمعن به» سکَن«ي  ماده

مسکن چنین معنی شده است: خانه، منزل و بیت،  1ي دهخدا نامه کند. در لغت زندگی می
کـه در   1996در دومین اجالس اسکان بشر در سـال  « جاي سکونت و مقام، جاي آرام.

معنـاي   سرپناه مناسـب، تنهـا بـه    :استانبول برگزار شد، مسکن مناسب چنین تعریف شده
وجود یک سقف باالي سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسـب یعنـی آسـایش مناسـب،     
فضاي مناسب، دسترسی فیزیکـی و امنیـت مناسـب، امنیـت مالکیـت، پایـداري و دوام       

هـاي اولیـه از قبیـل     اي، روشـنایی، تهویـه، سیسـتم گرمـایی مناسـب، زیرسـاخت       سازه
محیطی، عوامـل   و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست ی مناسب، بهداشترسان آب

ي این  دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه و همه بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل
در ایـران نیـز    ).1: 1379پـور،   (دالل» موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شـود. 

هـاي   ن انبـوه در قالـب مجتمـع   همگام با رشد شهرنشینی فزاینده، سیاست تولیـد مسـک  
سرعت گسترش یافتـه اسـت.    هاي پاسخ به نیاز مسکن، به ي یکی از راه منزله مسکونی به
هاي مسکونی  هاي مسکونی براي رفع نیاز مسکن نیازمندان و احداث مجتمع ایجاد کوي

هـاي   اقدامات ایجـاد مجتمـع   ازجملههاي کوچک و بزرگ،  کوتاه و بلندمرتبه در مقیاس
ها، انتقادهـا و   حاشیه از دور  بههاي اخیر نیز، طرح مسکن مهر  اند. در سال ونی بودهمسک

 هایی که از آن شده است، نوعی پاسخ به عطش موجود در بازار مسـکن اسـت.   استقبال

ریـزي کشـورهاي    درآمد یکـی از مسـائل عمـده در نظـام برنامـه      تأمین مسکن اقشار کم
قـانون اساسـی    43و  31باشد. در اصـول   می وسعهت درحالویژه کشورهاي  مختلف و به

» ي ایرانی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده«ایران  2جمهوري اسالمی
 دانسته شده و همچنین در این زمینه اولویت به اقشار محروم و کارگران داده شده است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.http://www.vajehyab.com/ 
2.http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution 
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 . مسکن مهر2
اعی گرفته تا موضوعات مـرتبط بـا   ها به دالیل مختلف از دالیل اجتم امروزه دولت

تواند لزوم دخالت دولـت را   اقتصاد، در بازار مسکن حضور دارند. یکی از دالیلی که می
در تأمین مسکن موجه نشان دهد، ضـروري بـودن نیـاز مسـکن و برقـراري عـدالت و       

هـاي   هـا سیاسـت   همچنین توزیع نادرست درآمد در جامعه است. در ایـران نیـز دولـت   
سـازي)،   سـازي و کوچـک   انـداز و انبـوه   سیاست مسکن پاك (پس ازجملهرا  گوناگونی

انـد.   سیاست مسکن حمایتی و اجتماعی و آزاد براي حضور در این عرصه تجربه کـرده 
طـرح مسـکن مهـر    «ها، سیاست مسکن مهر بوده است.  جدیدترین این سیاست ازجمله
اد دولـت و بـا تصـویب    بـه پیشـنه   1386هاي دولت نهم بود که در سـال   طرح ازجمله

مجلس شوراي اسالمی فعالیت خود را شروع کرد. مطالعات و دسـتورالعمل اجرایـی آن   
(پرهیزگـار،  » شـروع شـد   1388تدوین و عملیـات اجرایـی آن در سـال     1387در سال 

ي صفر و اعطاي تسـهیالت سـاخت    ). همچنین سه اصل تخصیص زمین به هزینه1390
ي  مدیریتی در راسـتاي سیاسـت افـزایش تولیـد و عرضـه     ي مالکیتی به  و تبدیل واسطه

 مسکن طراحی شد.

 ها موقعیت پروژه
ي لپویی و شهر جدید صدرا اجرا شده  مسکن مهر در شهرستان شیراز در دو حوزه

یافتـه در   هاي مسکن مهر اجراشده و سکونت است. این پژوهش تمرکز خود را بر پروژه
هـاي نگـین صـدرا (مهـر نگـین)،       یـان، پـروژه  شهر جدید صدرا گذارده است. از ایـن م 

هـا براسـاس خانوارهـاي     نامه اند و پرسش مهرگان، مهر رضا و وحدت بتن انتخاب شده
 موجود محاسبه شده و توزیع گردیده است.
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 هاي مسکن مهر در شهر جدید صدرا موقعیت پروژه :1تصویر
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 شناسی پژوهش . روش3
ز حیث روش، ترکیبـی از پـژوهش توصـیفی تحلیلـی و پـژوهش      پژوهش حاضر ا

هاي کاربردي عملی اسـت و روش   بندي بر هدف، جزء پژوهش میدانی است. در تقسیم
اي (اسـنادي)، مصـاحبه، مشـاهده و برداشـت      انجام پژوهش شـامل مطالعـات کتابخانـه   

در حـین   معنـاي تولیـد اسـناد جدیـد     باشد. همچنین از روش مستندسازي به میدانی می
بـر ایـن، در    آوري اطالعات استفاده شـده اسـت. عـالوه    انجام پژوهش، در راستاي جمع
نامه نیز استفاده شده است که اساس کار این پـژوهش نیـز    گردآوري اطالعات از پرسش

 باشد. می
باشـد تـا بـا     هاي اجتماعی نیازمند اتخاذ روش تحقیـق مناسـب مـی    شناخت پدیده

از قواعد روشـمند و رعایـت مـنظم مراحـل، بتـوان بـه کسـب        اي  کارگرفتن مجموعه به
سـازي   هایی علمی نائل آمد. انتخاب روش تحقیق به مراحل معین و منظم و مفهـوم  یافته
ي آمـاري مـا شـامل     ی احتیاج دارد. با توجه به اهداف تحقیق، جامعهموردبررسي  مسئله

اســاس، تعــداد  انــد. بــر ایــن افــرادي اســت کــه مســکن مهــر خــود را تحویــل گرفتــه
باشـد. تعـداد    ي مسـکن مهـر متفـاوت مـی     شـده در هـر پـروژه    هـاي توزیـع   نامه پرسش
گیري کـوکران محاسـبه    (حجم نمونه) با استفاده از روش نمونه شده عیتوزي  نامه پرسش

 ها به شرح زیر است: نامه شده است. مراحل محاسبات تعداد پرسش

n= (N×t2×p×q) ÷ (N×d2+ t2×p×q  )  
 ي حجم نمونه . فرمول کوکران؛ محاسبه1 فرمول

ي متغیر در توزیع طبیعى (توزیع  اندازه z=t جامعه آماري وN = در این فرمول کل
نرمال مربوط به منحنى گاوس) است کـه از جـدول مربـوط در سـطح احتمـال مـدنظر       

) درصـد  pرود؛ ( کار مى نیز به z حرف ،t ي حرفجا بهشود. گاه در فرمول  استخراج مى
 موردمطالعـه زیع صفت در جامعه یعنى نسبت درصد افرادى است کـه داراى صـفت   تو
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) تفاضـل  d) درصد افرادى است که فاقـد آن صـفت در جامعـه هسـتند. (    qباشند. ( مى
نسبت واقعى صفت در جامعه با میزان تخمین محقق براى وجـود آن صـفت در جامعـه    

رى نیـز بـه آن بسـتگى دارد.    گیـ  است و دقت نمونه 05/0است که حداکثر نسبت آن تا 
). 129: 1382را از جـدول زیـر اسـتخراج کنـد (سـرائی،       t یـا  z تواند مقـدار  محقق مى

برابر هم، یعنی معادل در نظـر   pو  qآوردن بیشترین حجم نمونه  دست همچنین براي به
 گرفته شده است.

 یا درصد احتمال صحت گفتار tي  . رابطه1جدول
 ردیف گفتار درصد احتمال صحت zمقدار 

1 3/68 1 

96/1 95 2 

2 5/95 3 

58/2 99 4 

3 7/99 5 

29/3 9/99 6 

 )130: 1382(سرائی، 
 

شده، از روش آزمون فرضیه استفاده شـده اسـت.    براي سنجش اعتبار نتایج حاصل
پـردازد.   ي اطمینان به بررسی درستی فرض مـی  ي سطح اطمینان و بازه این روش بر پایه
ي کـوچکی   ي بررسی نمونه ها بر پایه گیري آماري، به این دلیل که فرض در روش نمونه

 قطعیتی همراه هستند. آید، نتایج با بی دست می از جامعه به
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 ي آماري ي هر جامعه : حجم نمونه2جدول
تعداد کل 

نامه  پرسش
 (حداقل)
 حجم نمونه

تعداد 
نامه در  پرسش

هر طبقه 
 (حداقل)

تعداد 
نامه در  پرسش
 لوكهر ب

 تعداد بلوك

تعداد واحد 
 مسکن

ي  حجم جامعه
 آماري

 پروژه

 نگین صدرا 627 13 14 1 236

 مهرگان 775 11 24 1 257

 مهر رضا 612 102 3 1 236

 وحدت بتون 1694 61 6 1 313

 
شود. همچنین در  ي جواب استفاده می ي اطمینان براي تعریف دامنه بنابراین از بازه

کـار گرفتـه    طمینان براي نشان دادن میـزان درسـتی نتـایج بـه    این روش، ضریب سطح ا
ي  ي درسـتی فـرض در بـازه    دهد تا چـه میـزان دربـاره    شود. سطح اطمینان نشان می می

% انتخـاب شـده   95شده، اطمینان وجود دارد. در این پژوهش سطح اطمینـان   زده تخمین
نان براي نتایج محاسبه شـد.  ي اطمی ها)، بازه نامه ها (پرسش است و بر اساس تعداد نمونه

استفاده شده است؛ بدین معنی که  آمده دست بهي اطمینان براي اعتبارسنجی نتایج  از بازه
ها بزرگ (بیشتر از ده درصد) بود، استفاده نشد؛ بنـابراین   ي اطمینان آن از نتایجی که بازه

ل و مجـرد و  شـوندگان زن و مـرد، متأهـ    شده در ارتباط با کل پرسـش  هاي انجام تحلیل
ي  درصـد و بـازه   95، سـطح اطمینـان   49 تـا  40و  39 تـا  30، 29 تا 18هاي سنی  گروه

 ها استناد قرار کرد. توان به آن درصد دارند و با این فرض می 10تر از  اطمینان کم

 
 هاي پژوهش . یافته4

هــاي اجتمــاعی،  پــژوهش حاضــر در راســتاي بررســی کیفیــت مســکن در حــوزه
سکونی، امنیتی، خدماتی، محیطـی و دسترسـی، دسـتاوردهایی داشـته     اقتصادي، واحد م
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 ها اشاره خواهد شد. است که در ادامه به آن
 اقتصادي –اجتماعی 

تــرین ابــزار  در میــان معیارهــاي ارزیــابی مســکن مهــر، معیــار اجتمــاعی مناســب 
). آن 54: 1390هـاي کلـی مسـکن اسـت (غالمـی،       گیري پیشرفت و تحقق هدف اندازه
ها توجه شده اسـت،   اجتماعی که در این پژوهش به آن –هاي اقتصادي  از ویژگیدسته 
ي  اند از: جنسیت، تحصیالت، اشتغال، گروه سنی، بعـد خـانوار، درآمـد و سـابقه     عبارت

 سکونت استیجاري.

 
 

 
 : جنسیت1نمودار 
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 صیالت: میزان تح2نمودار 

 
، »نگـین صـدرا  «ي  حاکی از این است که جز در مجموعه شده يآور جمعاطالعات 
توان این انتظار را داشت که سـطح   شوندگان مرد بوده و بر این اساس می اکثریت پرسش

 2ها، کمتر بـوده کـه نمـودار     ي نگین صدرا نسبت به دیگر مجموعه تحصیالت مجموعه
 د.ده خوبی نمایش می این نکته را به
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 : اشتغال3نمودار 

 

هـا   افـرادي کـه از آن   اتفـاق  به شده، اکثریت قریب آوري همچنین براساس آمار جمع
، بیشترین حد خـود یعنـی   مهر رضاپرسش شده، شاغل هستند و این ویژگی در مسکن 

یـز در مسـکن   درصد را پوشش داده است. بر طبق همین آمار، بیشترین بازنشستگان ن64
کنـد؛   خود نمودار بعد را نیز توجیه می درصد ساکن هستند. این آمار خودبه21مهرگان با 

بر این،  شود. عالوه سال در مهرگان مشاهده می 50چراکه بیشترین جمعیت افراد بیش از 
درصد آمارها را افراد 95ترین نرخ جمعیتی را دارد؛ چراکه حدود  جوان مهر رضامسکن 
 اند. سال تشکیل داده 50کمتر از 
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 : بعد خانوار4نمودار 

طـور   به آنچهها، آمارها متفاوت است؛ اما  در بررسی بعد، خانوار ساکن در مجموعه
باشـد و البتـه ایـن     مـی  4توان برداشت کرد، این است که بعد غالب خانوارها  واضح می

گونـه برداشـت    تـوان ایـن   . همچنین میتر است متفاوتمطلب در مسکن مهرگان اندکی 
هاي جوان در مسکن وحدت بتن و مسکن مهرگـان بیشـتر از سـایر     کرد که تمرکز زوج

شده حـاکی از ایـن اسـت کـه      آوري بر این، آمارهاي اقتصادي جمع باشد. عالوه نقاط می
ـ      750تـا   500درآمدها بین  اتفاق به اکثریت قریب ی ایـن  هـزار تومـان اسـت، کـه فراوان

باشـد. همچنـین    خصیصه در مسکن مهر رضا بیشترین و در مسکن مهرگان کمترین مـی 
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کـه ایـن بـا     تومان نیز در مهرگان وجود دارد ونیلیم کبیشترین فراوانی درآمد بیش از ی
 پذیر است. توجه به آمارهاي قبلی توجیه

 

 

 
 ي سکونت استیجاري : سابقه5نمودار 

آیـا قبـل از ایـن    «کـه پرسـش شـده بـود:      ي سکونت اسـتیجاري  ر بررسی سابقهد
درصـد   80آمارها گویاي این است که تقریباً چیزي بیش از » یا خیر؟ دیا بودهنشین  اجاره
اند که این ویژگی در مسکن وحدت  ي سکونت استیجاري داشته شوندگان، سابقه پرسش

رسد؛ لذا مسـکن   درصد می 76ن صدرا درصد و در مسکن نگی 99بتن به چیزي حدود 
ي  ي سـابقه  خانه کردن قشر زیادي موفـق بـوده اسـت. از طرفـی دربـاره      مهر در صاحب

دهـد کـه    سوم آمارها نشـان مـی   سکونت نیز پرسش شده است که چیزي نزدیک به یک
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درصـد دیگـر   30اند و حدود نشینی داشته سال در اجاره 9اي بیش از  ها سابقه نشین اجاره
درصـد  70انـد؛ لـذا چیـزي نزدیـک بـه       نشینی داشـته  ي اجاره سال سابقه 8تا  6ین هم ب
 کنند. سال و بیشتر را گزارش می 6ي  ي اجاره سابقه

 واحد مسکونی
، پـذیرایی،  خـواب  اتـاق ي مواردي همچـون   در بررسی واحدهاي مسکونی، درباره

کـه   پرسش شده استنقشه بودن،  حمام، انباري، پارکینگ، آشپزخانه، کمد، هال و خوش
عنـوان پاسـخ درنظـر     به» ندارد«و » کوچک«، »مناسب«، »بزرگ (خیلی مناسب)«طیفی از 

 بود.  گرفته شده
 

 : متراژ واحدهاي مسکن مهر به تفکیک پروژه3جدول
 پروژه متراژ (مترمربع) خوابه یک دوخوابه خوابه سه

 نگین صدرا 94و  84 * * 

 مهرگان 120تا  80 * * *

 مهر رضا 78  * 

 وحدت بتون 90و  68 * * 

 

 
 : پارکینگ، راست: مهرگان، چپ: مهر رضا2تصویر
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مشخص است که تنوع واحدهاي مسکونی در مسکن مهرگـان بیشـتر از    وضوح به
شـود. در بررسـی    ترین تنوع نیز در مجتمع مهر رضا مشاهده می سایر واحدهاست و کم

کـه   طـوري  گین صدرا خوب ارزیابی شد؛ بهشوندگان مسکن ن ها، نظر پرسش خواب اتاق
 مقابـل دهـد. در   هـا خبـر مـی    درصد آمارها از بـزرگ و مناسـب بـودن اتـاق    85بیش از 

اند. همچنین در بیـان کیفیـت    ها را کوچک دانسته درصد ساکنان مجتمع مهررضا اتاق60
شـوندگان بیـان داشـتند چیـزي تحـت عنـوان        پذیرایی، جز مسکن مهرگان کـه پرسـش  

شود) بقیه پذیرایی را مناسب ارزیابی  ی وجود ندارد (که ناشی از فرهنگ مردم میپذیرای
شوندگان،  طور میانگین بیش از نیمی از پرسش ي هال نیز به بر این، درباره اند. عالوه کرده

درصـد، هـال   75ي مسکن مهر رضا که حـدود   اند. جز در پروژه آن را مناسب بیان کرده
درصـد، آن  60اند. همچنین در بررسی حمام، حدوداً بیش از  ساختمان را کوچک دانسته

ي کمـد و انبـاري نظـرات گونـاگون بـوده       که درباره اند؛ درحالی را مناسب ارزیابی کرده
را » نـدارد «ي  درصد وحدت بتن گزینـه  20درصد مهرگان و  50صورت که  است. بدین

د کمد را مناسـب بیـان   درص 50اند و جز نگین صدرا که بیش از براي کمد انتخاب کرده
امـا در انبـار    بیشترین فراوانـی را دارد؛ » کوچک«ي  ها گزینه ي مجموعه اند، در بقیه کرده

شوندگان نگـین   درصد پرسش 50اي دیگر است و برخالف انتظار، بیش از  گونه وضع به
صدرا از نداشتن انباري گالیه داشته و نیم دیگري کـه داشـتند، آن را کوچـک ارزیـابی     

هم در مجتمع مهرگان نیـز   اند. این موضوع یعنی مجموع کوچک بودن انباري، روي هکرد
شـود؛ امـا همـین     درصد را شامل می 90درصد و در مسکن مهر رضا حدود  50بیش از 

درصـد انبـاري را مناسـب     60موضوع در وحدت بتن کـامالً متفـاوت اسـت و حـدود     
رسـد   نظـر مـی   باشـد کـه بـه    ه مـی شـده آشـپزخان   اند. مورد دیگـر بررسـی   ارزیابی کرده

ي دیگـر   هاي مهرگان و وحدت بتن، آمارهاي بهتـري نسـبت بـه دو مجموعـه     مجموعه
انـد و   دارند؛ چراکه بیش از نیمی از این دو مجموعه آشپزخانه را مناسب ارزیـابی کـرده  

درصد آمارهـا از کوچـک    50این در حالی است که در نگین صدرا و مهر رضا بیش از 
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هـا بـوده اسـت.     ، پارکینـگ شـده  یبررسـ دهنـد. از دیگـر مـوارد     فضا خبر میبودن این 
دلیـل داشـتن پارکینـگ اختصاصـی،      هاي مسکن مهرگان و مسکن مهر رضا بـه  مجموعه

کند؛ آمارها نیز گویاي  ي ساکنان فراهم می وضعیت خوبی را براي نگهداري وسایل نقلیه
هاي این دو مجموعـه   ن، پارکینگشوندگا در حدود دوسوم پرسش که يطور بهاین است؛ 

اند. این در حالی است که اهالی مجتمع وحدت بـتن از   را مناسب و بزرگ ارزیابی کرده
را انتخـاب  » نـدارد «ي  درصـد گزینـه   100انـد و   وضعیت پارکینگ بسیار ناراضـی بـوده  

هاي میدانی مشهود بوده است؛ امـا سـاکنان مجتمـع نگـین      اند و این امر در بررسی کرده
اند که ناشی از نبود پارکینـگ خصوصـی بـوده     را انتخاب کرده» ندارد«درصد  40صدرا 

انـد؛ چراکـه امکـان دیـدن      ارزیـابی کـرده  » مناسـب «درصد نیز پارکینـگ را   40است و 
ي شخصی از درون ساختمان فراهم بوده است. این در حالی است که این  ي نقلیه وسیله

نقشـه بـودن سـاختمان     نیز خوش تیدرنهارد و خو چشم می امر در وحدت بتن کمتر به
بندي  قضاوت شده است که نتایج حاصل از بررسی واحد مسکونی را در نوع خود جمع

درصد از سـاکنان مجتمـع نگـین صـدرا      65رفت، بیش از  که انتظار می کرده است. چنان
ان مجتمـع  ، بیش از نیمـی از سـاکن  ازآن پساند و  را انتخاب کرده» تقریباً خوب«ي  گزینه

اند. این در حالی اسـت کـه    ارزیابی کرده» تقریباً خوب«ي ساختمان را  وحدت بتن نقشه
اصالً جالـب  «ي  شوندگان مجتمع مهر رضا با انتخاب گزینه درصد از پرسش 80بیش از 
 اند. ، مهر تأییدي بر آمار ارائه زده»نیست
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 راست: وحدت بتن، چپ: نگین صدرا نگیپارک :3تصویر

 

 

 
 : خوش نقشه بودن6نمودار 
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 امنیت
ی همچـون اعتیـاد،   مسـائل هاي مسـکونی مسـکن مهـر،     ي امنیت مجموعه در حوزه

وجرح و چاقوکشـی بررسـی گردیـده و     ، سرقت، ضربواوباش اراذلمزاحمت نوامیس، 
 ها پرسش شده است. ي آن درباره
 

 
 

 
 : اعتیاد7نمودار 

 
اي از وقـوع جـرائم در سـبک اعتیـاد، در      شده، نمونه یا نشـانه  هاي انجام در بررسی

هـاي نگـین صـدرا و     ها مشاهده نشد؛ اما آمارها خصوصاً در مجتمع از مجموعه کی چیه
تر و پرسش و پاسخ، مشـخص   هاي دقیق وحدت بتن، خالف این را نشان داد. با بررسی

رف خانگی است و معتادان افراد خـارجی نیسـتند؛ بلکـه خـود     شد که اعتیاد از نوع مص
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ترین مجموعـه،   کنند. همچنین پاك باشند که مواد مخدر مصرف می اهالی مسکن مهر می
را انتخـاب  » نـدرت  به«و » اصالً«ي  درصد گزینه 95باشد که بیش از  مسکن مهر رضا می

توجهی را نشان  آمار جالب اند. در بررسی مزاحمت نوامیس نیز مجتمع نگین صدرا کرده
را، حضور قشر دانشـجوي مجـرد در برخـی واحـدها      مسئلهدهد و ساکنان دلیل این  می

تـرین مقـدار مزاحمـت را گـزارش      اند. در این پارامتر نیز مجتمع مهر رضا کم بیان کرده
درصد را مبنـی   80، اکثر واحدها آماري بیش از واوباش اراذلکند. در بررسی حضور  می
 اند. بود این پارامتر ذکر کردهبر ن

 

 
 

 
 : سرقت8نمودار 

ي امنیت، متغیر سرقت است. بـر   شده در حوزه ترین پارامترهاي بررسی مهم ازجمله
دهـد، در   شد، مجتمع مهـر رضـا کمتـرین مقـدار را نشـان مـی       بینی می پیش آنچهاساس 
ها حـاکی از امنیـت نسـبی اسـت؛ امـا در       ارشهاي مهرگان و نگین صدرا نیز گز مجتمع
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کــه بــیش از نیمــی از  طــوري مجتمــع وحــدت بــتن اوضــاع کــامالً متفــاوت اســت؛ بــه
هـا عمـدتاً    ها و مصاحبه اند که در بررسی ارزیابی کرده» زیاد«شوندگان سرقت را  پرسش

ینـگ  دلیـل نبـود پارک   توانـد بـه   به سرقت اتومبیل و لوازم آن اشاره شده است و این مـی 
ي دو  نبود نظارت بر فضاي پارکینگ باشد. درباره خصوص بهاختصاصی براي ساکنان و 

ي وحــدت بــتن  وجــرح و چاقوکشــی، فقــط در مجموعــه پــارامتر دیگــر یعنــی ضــرب
 مسـئله ي نبود ایـن دو   دهنده ها آمارها نشان هایی وجود دارد و در سایر مجموعه گزارش

 است.
 

 و خدمات محیط، دسترسی
سـازي   ها، از متغیرهایی نظیـر نمـاي بیرونـی و محوطـه     بی محیط مجموعهدر ارزیا

ها با بررسی مرکز خریـد احتیاجـات    کمک گرفته شده است؛ همچنین خدمات مجموعه
روزانه، پارك، فضاي سبز، محل بازي کودکان، مسجد و مرکز درمانی بررسی گردیـده و  

 است.ها، در دسترسی ارزیابی شده  جایی بیرون مجموعه جابه
ي پژوهشگر مبنی بر مناسب نبودن نمـاي   ها، مشاهده نماي بیرونی مجموعه ازلحاظ

شـده نیـز بـر     آوري هاي دیگر است. آمارهاي جمع مجتمع مهررضا نسبت به سایر پروژه
شـوندگان، نمـاي    چهـارم پرسـش   که چیزي بیش از سـه  طوري این ویژگی تأکید دارد، به

ي مهرگـان   ند. در مقابل این، نمـاي بیرونـی مجموعـه   دان ها را اصالً جالب نمی ساختمان
ــاً نیمــی از    ــین تقریب ــوجهی را دارد. همچن ــوع رنگــی درخــور ت بســیار زیباســت و تن

اند. شـکل   هاي وحدت بتن و نگین صدرا نماي بیرونی را مناسب ارزیابی کرده مجموعه
بررسـی   دهـد. همچنـین در   خوبی نمـایش مـی   ها را به نماي بیرونی مجموعه 4ي  شماره
ها را دارد که بـا طراحـی    سازي ي مهرگان یکی از بهترین محوطه سازي، مجموعه محوطه

دهد و در مقابـل   نشان می تر پررنگخود را هرچه  پارامترو چیدمان مبلمان مناسب، این 
سـازي خاصـی ندارنـد و محیطـی      هاي مهـر رضـا و وحـدت بـتن محوطـه      آن، مجتمع

 اند. اهم کردهکننده را براي ساکنانشان فر کسل
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 نی، از راست: نگین صدرا، مهرگان: نماي بیرو4تصویر

 

ي  ترین نکاتی است که بحـث دربـاره   میزان دسترسی واحدهاي مسکن یکی از مهم
، ارزیـابی از میـزان دسترسـی بـه     مسـئله شود. با توجه ویژه بـه ایـن    آن بسیار مطرح می

شده کامالً با واقعیت تطـابق   آوري ام شده است. آمارهاي جمعونقل عمومی نیز انج حمل
خصـوص مهـر رضـا در دسترسـی بـه       هاي مهرگـان، وحـدت بـتن و بـه     دارد. مجموعه

ترین  ي مهر رضا کوچک باشند. مجموعه اي می ونقل عمومی دچار مشکالت عدیده حمل
این نکتـه اسـت. در    خوبی بیانگر تسهیالتی براي این نیاز فراهم نکرده است و آمارها به

ونقـل عمـومی دسترسـی دارد کـه      خوبی به حمـل  ها، تنها مهر نگین به بین این مجموعه
 90 متري ورودي این مجتمع قـرار دارد؛ لـذا   100تر از  اي کم ایستگاه اتوبوس در فاصله

 کند. درصد آمارها از دسترسی خوب و تقریباً خوب حکایت می
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 عمومی ونقل حمل: دسترسی به 9نمودار 

در بررسی خدمات واحدهاي مسکن مهـر، پـارك و فضـاي سـبز چنـدان در نظـر       
شده، تنها نگین صدرا آمار نسـبتاً   ي مسکن مهر بررسی گرفته نشده است. در چهار پروژه

ي  هبرانگیز است. نمودار شمار ها وضعیت تأسف کند؛ اما در باقی پروژه خوبی را ارائه می
درصـد   100دهـد  کـه آمارهـا نشـان مـی     تأییدي بر ادعاي مطرح شـده اسـت. چنـان    10

درصد وحدت بتن از فضاي  71درصد مهرگان و  93شوندگان مجتمع مهر رضا،  پرسش
اما وضع  اند؛ را انتخاب کرده» اصالً جالب نیست«ي  سبز موجود رضایت ندارند و گزینه

هاي وسیع با  ت؛ چراکه در این مجتمع باغچهدر مجتمع نگین صدرا تا حدي متفاوت اس
شده، محیطی مناسب را خصوصاً براي کودکان  کاري کاري مناسب و فضاي چمن درخت
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کـه چنانکـه    فراهم آورده است. از طرفی محل بازي کودکـان نیـز ارزیـابی شـده اسـت     
اما  شد، نگین صدرا در این عرصه نیز رضایت نسبی ساکنان را فراهم کرده؛ بینی می پیش
هاي وحـدت بـتن و مهـر     رغم وجود زمین بازي کودکان و وسایل بازي در مجتمع علی

انـد. الزم اسـت ذکـر     رضا، ساکنان چندان رضایت ندارند و آن را مناسب ارزیابی نکرده
 اي براي بازي کودکان موجود نبوده است. گونه وسیله شود که در مجتمع مهرگان، هیچ

 

 
 : فضاي سبز10نمودار 

میزان دسترسی به مرکز درمانی نیز در کانون توجه این پژوهش بـوده اسـت. نبـود    
بیمارســتان مناســب در شــهر جدیــد صــدرا و دور بــودن تنهــا درمانگــاه ایــن شــهر از  
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شوندگان همگی بر نامناسب بـودن ایـن پـارامتر     ها، باعث شده است که پرسش مجموعه
 تأکید داشته باشند.

کــز خریــد احتیاجــات روزانــه، یکــی دیگــر از نیازهــاي اولیــه و ضــروري هــر مر
هـاي   هـا مغـازه   یـک از مجموعـه   شده، هـیچ  ي مسکونی است. در بررسی انجام مجموعه

ســامان و مناسـبی ندارنــد و فروشـندگان محصــوالت خـود را در کــانکس و بســیار     بـه 
ونـه خـدماتی بـراي تـأمین     گ رسانند. در مجتمع مهر رضا هیچ فروش می به راستانداردیغ

شود. در مسـکن نگـین صـدرا ایـن خـدمات مناسـب نیسـت و در         احتیاجات ارائه نمی
که کار فروش مواد لبنی  طوري کننده است؛ به وحدت بتن و مهرگان وضع بسیار ناراحت

فـروش   دهد و میوه و سبزي در پشت یک ماشین به و سوپر مارکت را یک دکه انجام می
ي  بـر ایـن، تنهـا در مجموعـه     دهد. عـالوه  موضوع را بهتر نمایش می 5رسد. تصویر  می

هـا خبـري از عنصـر     ي مجتمـع  وحدت بتن مسجد ساخته شده و دایر اسـت و در بقیـه  
 فرهنگی نیست.

عبـارتی   ضروري است گفته شود در هـر چهـار مجموعـه، فضـاي تجـاري یـا بـه       
 برداري نرسیده است. بهرهیک به  اما تاکنون هیچ در نظر گرفته شده است؛» بازارچه«
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 : باال وحدت بتن، پایین مهرگان5 تصویر

 گیري . نتیجه5
درآمـد   هاي گوناگونی را بـراي تـأمین مسـکن اقشـار کـم      ها همواره سیاست دولت
اند. دولت نهم جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده اسـت.   تجربه کرده

درآمـد نیـز    دن قشر کثیري از مـردم کـه عمومـاً کـم    دارش در پاسخ به عطش فراوان خانه
دارکردن این قشـر   دولت در خانه گذاري شد. اگرچه نیت بودند، سیاست مسکن مهر پایه

هـاي ایـن سیاسـت     تـوان از خطاهـا و کمبودهـا و کاسـتی     احترام است، نمـی  ي  شایسته



  ارزیابی کیفیت مسکن مهر؛ سنجش میزان رضایت ساکنان

 

109 

مرغوب و هـا، اسـتفاده از مصـالح نـا     پوشی کرد. تعجیل در ساخت و تحویل خانه چشم
سـازي و   هاي یکسـان در خانـه   کارگیري طرح قیمت براي کاستن هزینه ساخت، به ارزان
هـا نقـاطی تاریـک در سیاسـت      گزینی و تأمین خدمات این مجموعه توجهی به مکان بی

تـوان بـا اتخـاذ     هـا دردآور اسـت، مـی    که اگرچه گفـتن آن  روند شمار می مسکن مهر به
 احدودي برطرف کرد.راهبردهایی، مسائل موجود را ت
 شده مسکن مهر (نگین صـدرا، مهرگـان، مهـر    ي بررسی بر این اساس، چهار پروژه

خالصـه ارزیـابی    4رضا و وحدت بتن) ازجمله نتایج این سیاست هسـتند. در جـدول   
براسـاس   اي تطبیقی نشان داده شده است. و در غالب مقایسه شده مشخص گردیده انجام

بر نارضایتی سـاکنان مسـکن مهـر تأییـد شـده اسـت.        نیاین جدول، فرضیه پژوهش مب
ضروري است گفته شود اگرچه در برخی پارامترها، نکات تا حدودي مثبت وجود دارد، 

هاي مسکن مهر رضـایت سـاکنان    بندي، جز مجتمع نگین صدرا، دیگر مجموعه در جمع
 اند. را تأمین نکرده

 ها پروژهو ارزیابی  یي تطبیق : مقایسه4 جدول
وحدت بتنمهر رضا مهرگان نگین صدرا پارامتر                                   پروژه

 √ ×   واحد مسکونی
  √  × امنیت

 × × × √ دسترسی
 × × ×  خدمات

  × √ √ محیط بیرونی
 راهنما

 ×     ضعیف      متوسط √   خوب
 
 



 1394تابستان سیزدهمشماره چهارمسال                        

 

110 

 پیشنهادها

 ي مسکونی یک تیم متخصص (شهرساز) در مجموعه. استقرار 1
ریـزان، طراحـان و معمـاران باشـد.      تواند متشکل از شهرسـازان، برنامـه   این تیم می

رسـد. ایـن    نظر مـی  ها الزم به استقرار تیم براي بررسی بهتر مشکالت و مسائل مجموعه
کتی را بـه معنـاي   اي را با مردم برقرار کند و شهرسازي مشار تواند تعامل سازنده تیم می

سازي و نمـا   هاي محوطه ي تهیه طرح نهیدرزمتواند  واقعی رغم زند. این تیم همچنین می
و ...فعال باشد؛ همچنین تعداد مجموعه مسکن مهر که به یکـدیگر نزدیـک هسـتند نیـز     

 توانند زیر نظر یک تیم تخصصی قرار گیرند. می

 ن فعلی. ساخت واحدهایی با کیفیت بهتر در مجاورت مسک2
هـا اقشـار متوسـط و ضـعیف جامعـه       با توجه به اینکه اغلب ساکنان این مجموعـه 

تر و با متـراژ بیشـتر در مجـاورت     هایی با کیفیت بهتر و لوکس هستند، ساخت مجموعه
هـا   تر جامعه را نیز به حضور در ایـن مجموعـه   تواند قشر متمول هاي فعلی، می مجموعه

 زم تأمین خدمات است.ترغیب کند، البته این کار مستل

سـرا، مسـجد، واحـدهاي تجـاري،      گانـه: فرهنـگ   . ساخت و اتمـام عناصـر پـنج   3
 آموزشی، پارك و فضاي سبز

گیـري   ها را به نحو چشـم  ها کیفیت خدمات این مجموعه و ساخت این مکان اتمام
هـا از مراکـز تجـاري و آموزشـی و...      افزایش خواهد داد. به دلیل دوربودن این مجموعه

رسـد. احـداث مهـدکودك و دبسـتان، مسـجد و       ها ضروري به نظر مـی  اخت حداقلس
ها صـدمات زیـادي    سرا و فضاي بازي کودکان ازجمله مواردي است که نبود آن فرهنگ

هـا خواهـد    ونقـل بسـیاري بـر دوش آن    ي حمـل  به ساکنان وارد خواهد کـرد و هزینـه  
 گذاشت.

 شهرسازشدن مدیر هر بلوك و همکاري با تیم  . مشخص4

در راستاي تحقق مفهوم مشارکت، ارتباط دوسـویه میـان مـردم و تـیم متخصـص،      
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هـا و برگـزاري جلسـات     ضرورتی انکارناپذیر است. معرفی افرادي براي مدیریت بلوك
تـر مشـکالت و انتقـال مسـائل بـه       هفتگی یا ماهانه با تیم متخصص، موجب رفع سریع

 سطوح باالتر خواهد شد.

 ونقل همگانی ترین ایستگاه حمل ونقل به نزدیک ویس حملاندازي سر . راه5

هـا   ترین زمان ممکـن بـراي مجموعـه    باید در سریع ترین تمهیداتی که  ازجمله مهم
شـود در ابتـدا از    ونقل همگانی است. پیشنهاد می فراهم شود، موضوع دسترسی به حمل

انـدازي   همگانی راهونقل  ترین ایستگاه حمل طریق مشارکت ساکنان، سرویسی به نزدیک
 رانی تمهیدات الزم را به عمل آورد. شود و در ادامه، سازمان اتوبوس

 ها براي امنیت و ایمنی بیشتر . محصورکردن مجتمع6

هـاي بکـر و    شـدن در زمـین   هاي مسکن مهر، به دلیل واقع ي اکثر مجموعه محوطه
گرد شـده اسـت.   هاي ول محصورنبودن کافی، محل گذر یا پاتوق حیواناتی همچون سگ

هـا در پـارك و    حضور این قبیل حیوانات باعث وحشـت سـاکنان و حضـور نیـافتن آن    
 شود. فضاي سبز و محوطه می

 . استقرار پزشک در واحدهاي مسکن مهر7

شـود   هاي مسکن مهر، پیشـنهاد مـی   ي زیاد مراکز درمانی از مجموعه به دلیل فاصله
تواند تا  وعه مستقر شود. این اقدام مییک پزشک با حداقل امکانات پزشکی در هر مجم

 ترین فاصله ادامه یابد. ساخت مرکز درمانی در نزدیک
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