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مقدمه
 و زیستی تنوع ،یطیمح ستیز منابع انسان، سالمت بر جدی یراتیتأثاین امر  که است شهرنشینی سریع رشد شاهد جهان

 است بوده آثار این ارزیابی برای ییمبنا تاریخی یها دوره سراسر رد شهری رشد ةپیچید الگوی گفت توان یم دارد. اقلیم

(Dahal et al., 2017: 11.) که شوند محسوب می جهانی موضوعاتی آن با مرتبط موضوعات و مسکن امروزه 

 ,Buckley and Jerry) هستند آن به مربوط مشکالت حل  یپ در مختلف کشورهای گذاران استیس و زانیر برنامه

 Dumreicher) ستا جامعه پایدار ةتوسع در کلیدی ئیجز و انسان نیازهای نیتر یاساس از یکی مسکن (.237 :2005

and Kolb, 2008). موارد، از بسیاری در حتی و باشد نداشته ازحد شیب تراکم کهاست  مسکنی کافی و خوب مسکن 

 ,Westaway) است آن محیطی شرایط و محله یک در سکونت از فرد رضایتمندی میزان در رگذاریتأث عامل نیتر مهم

 فراوانی مشکالت آن دنبال به و داشت یا ندهیفزارشد  جهان در شهرنشینی فرایند صنعتی، انقالب از پس (.187 :2006

6ملل سازمانبشر  اسکان مرکز گزارش بر بنا که یا گونه به ؛دمآ وجود به مسکن کمبود جمله از
 یا نفر میلیارد 6 باًیتقر 

 یکشورها در (.C.warnock, 2008: 239) کنند یم زندگی فقیرنشین های همحل در جهان شهری جمعیت از سوم کی

 درآمد کم اقشار برای ژهیو به ،مسکن نیتأم برای متنوعی یها استیس ،توسعه درحال یکشورها جمله از و دنیا مختلف

 تا سکونت محل انتخاب یعنی ،مرحله اولین از رهاشه در مسکن ةتهی برای درآمد کم یها گروه .درنظر گرفته شده است

 مواجه فراوانی مشکالت با خانه ساخت برای تسهیالت و مجوز تا خود ةخان ترکیب و مصالح خود، مسکن ةانداز و وسعت

 :6910 همکاران، و نژاد یحاتم) ندارند یدیگر ةچار مسکن غیررسمی بازار به آوردن روی جز اقشار این بنابراین ؛هستند

 نقض و جرم بزهکاری، مانند اجتماعی ییامدهایپ روحی، بار انیز آثار بر عالوه استاندارد از خارج و نامناسب مسکن (.1

، مسکن زانیر برنامه و پردازان هینظر ،گذاران استیساز دیدگاه  (.0 :6930 )پورمحمدی، دارد دنبال به را مقررات و قوانین

 حیاتی، اهداف به دستیابی در کلیدی ابزاری ،درآمد کم یخانوارها برای استطاعت حد در و مطلوب یا اجاره مسکن ساخت

 است آن از حاکی شواهد است. عادالنه ةتوسع و هوشمند رشد کودکان، سعادت و رفاه ،خانوارها اقتصادی موفقیت جمله از

 آنان مالی امنیت و درآمد یشاافز ،یابی اشتغال برای پرتابی سکوی پایین استطاعت با یطبقات برای مسکن ساخت که

 سازمان در کننده نییتع و عمده کاالیی است و جهان به افراد یریپذ جامعه اصلی عامل مسکندر حال حاضر،  است.

 بسیار نقش افراد جمعی اهداف و اجتماعی روابط فردی، هویت یریگ شکل در که شود محسوب می فضا اجتماعی

 قیمت حذف با مسکن تقاضای و عرضه میان تعادل ایجاد اهداف با 6911 سال در مهر مسکن طرح .دارد یا کننده نییتع

 مسکن، و زمین قیمت ةیرو یب افزایش از جلوگیری و کنترل ،بضاعت یب و درآمد کم اقشار مسکن نیتأم زمین،

 سبد از (خرید و رهن ،بها اجاره) مسکن یها نهیهز کاهش مسکن، تولید حجم افزایش و مسکن تولید به بخشی رونق

 کاهش آن تبع به و مناسب مسکن به دسترسی در عدالت برقراری و مسکن آتی و انباشتی یازهاین نیتأم خانوار، ةهزین

 و حبیبی) شده است ارزیابی مهر مسکن سیاست ماهیت مختلف مطالعاتدر  .شد مطرح جوانان مسکن نیتأم و فقر

 کیفیت شدید کاهش نباید سبب ساخت و طراحی یها نهیهز کاهش یراهبردها که داشت توجه باید (.1 :6913 همکاران،

 باشدداشته  کارایی جهت دو از باید زندگی فضای یا مسکن (.16 :6931 عطار، و پور یحاج) شوند مسکونی سایت فضایی

                                                           
1. UN-HABITAT 



 727...هایپایداریمسکندرآمدشهریازمنظرشاخصهایکمیتأمینمسکنگروههاوپایشسیاستارزیابی

 نور رطوبت، مناسب، فشار مطلوب، حرارت ةدرج مناسب، امکانات و دسترسی با محیطی ایجاد یعنی ،مادی ةجنب از یکی

 نوع و زندگی طرز با مناسب فضاهای ایجاد یعنی مردم، معنوی یازهاین به پاسخگویی نظر از دیگر و آن نظایر و مناسب

 یبایدست سبب تواند یمی زمانی زیر برنامهدر این میان،  (.661 :6936 همکاران، و ذبیحی) اجتماعی ورسوم آداب و فرهنگ

 حاضر حال در البته (.11 :6930 همکاران، و )آجلیان شود درآمد کمسکن اقشار در تأمین م سکونتی رضایتمندی بهبود به

 ساخت که شود را شامل می مسکونی واحد هزار 166 ساخت ( که6931) است نام ثبت حال در مسکن ملی اقدام طرح

 کمک به و هفرسود بافت مناطق در واحد هزار 666 خصوصی، بخش مشارکت با و جدید شهرهای در آن واحد هزار 166

 .است اسالمی انقالب مسکن بنیاد ةعهد بر واحد هزار 666 و شهری بازآفرینی شرکت

 اقشار ویژه به مختلف، اقشار برای مسکن به نیاز گرگان، شهر وسیع گسترش و تیجمع سریع رشد با زمان هم

 ةجمل از که شد بیان ختلفیم یراهکارها مشکل، این بر غلبه برای .ه استشد تر محسوس شیازپ شیب شهری درآمد کم

 ةمسئل گرگان شهر در شهری درآمد کم یها گروه مسکن نیتأم چگونگی کرد. اشاره مهر مسکن سیاست به توان یم ها آن

 سیربر به ،پژوهش این رد دارد.نیاز  ربط یذ مراجع و دولت سوی از مختلف یراهکارها ةارائ به که است بزرگی

 تبیین ضمنمطالعة حاضر،  در .شده است پرداخته گرگان شهر زیتون مهر مسکن در شهری پایدار مسکن یها شاخص

 یخألها مهر سکنم سیاست اجرای در مهم این به دستیابی اصول، مهر مسکن یها استیس در مسکن پایداری ابعاد

شناسایی  و زیتون( مهر مسکن) گرگان شهر منفصل ةمحدود در حاضر حال درآمد کم یها گروه مسکن ةبرنام احتمالی

 میان، این در .ارائه شده است ساکنان زندگی کیفیت ارتقای منظور به پایدار مسکن یزیر برنامه برای ییشنهادهایپ شده و

-کالبدی فرهنگی،-اجتماعی اقتصادی، مختلف ابعاد در شهری پایدار مسکن ةمقول با مرتبط یارهایمع و ها شاخص ابتدا

 .شده است داده تطبیق کشور خاص شرایط با وشده  استخراج داخلی و خارجی معتبر منابع از یطیمح ستیز و فضایی

 .ه استگرفت صورت آماری یها آزمونکمک  به موجود وضع به توجه با ادشدهی یها شاخصسنجش و ارزیابی  سپس

پژوهشةپیشین
 نتیجه گرفتند که ناساکن دیدگاه از کازرون شهر مهر مسکن یها چالش بررسیبا  (6931) همکاران و ینیالد شمس

 ضعف نامناسب، ینیگز مکان چالش پنج اساس اینبر است. متوسط حد از تر نییپا ،19/1 نیانگیم با شهروندان رضایتمندی

 .شناسایی شد محیطی مشکالت و مدیریتی عوامل ضعف اقتصادی، -اجتماعی مشکالت کالبدی،-رفاهی خدمات

ند و پرداخت تبریز شهر 1 و 1 منطقه دو در مسکن کالبدی پایداری یها شاخص بررسی به (6931) همکاران و قربانی

 اختصاص خود به را منطقه مساحت از درصد 6 تنها نیز زیاد بسیار پایداری و هکتار 960 ،دو ةمنطق در نتیجه گرفتند که

 است. زیاد بسیار و زیاد پایداری با  طبقه در درصد 11 تنهانیز  تبریز 1 ةمنطق در است. داده

 آباد خرم شهر پایداری یها شاخص به توجه با مهر مسکن یها استیس ارزیابی به (6931) همکاران و راد یعودمس

بعد  جز به پایداری، بعد چهار میان در است. میانگین از کمتر نمونه در مسکن پایداری شاخص نتیجه گرفتند که د وپرداختن

 میانگین از فرهنگی و اجتماعی ابعاد یها رشاخصیز ةهم چنینهم است. متوسط از کمتر ابعاد ههم میانگین اقتصادی،

 .است کمتر
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 در ند و نتیجه گرفتند کهکرد بررسی را رشت مهر مسکن رضایتمندی میزان سنجش (6930) همکاران و ارذشکرگ

 ضایف و عمومی فضاهای راه، و دسترسی بناها، و فضاهااز رضایت چندانی  نمونه افراد فضایی،-کالبدی شاخص بخش

 مهر مسکن در موجود دسترسی از مهر مسکن ساکنان ساختاری،-عملکردی شاخص بخش در همچنین ندارند. سبز

 مورد یها شاخص درمجموع ند.ا شده ساکن آن در مالی دالیلبه  نیز تنها مهر مسکن ساکنان ترشیب راضی نیستند.

 است. شده ارزیابی ضعیف و متوسط بررسی

 میان از که نتیجه گرفته است کرده و بررسی را درآمد کم یها گروه مالی قدرت افزایش در رگذاریتأث عوامل (6931) ینیعابد

 دریافت دارند: مسکن نیتأم برای ارومیه شهری یخانوارها مالی استطاعت در بیشتری ریتأث زیر عوامل بیرونی، و درونی عوامل

 امکان مسکونی، واحد ارزش به تسهیالت پایین نسبت مسکن، زاربا به درآمد کم یخانوارها ورود ،یگذار سپرده بدون تسهیالت

 همة برای بودن دردسترس مسکن، قیمت و تسهیالت مبلغ نایم فاصله ةروزمر افزایش تسهیالت، بازپرداخت زمان افزایش

 یخانوارها مالی استطاعتافزایش  بانکی، اقساط پرداخت برای درآمد کم یخانوارها مالی استطاعت نداشتن درآمدی، یها گروه

 رهن. ةثانوی بازار ایجاد امکانو  مسکن امر در کشور یها بانک همة نداشتن مشارکت ،درآمد کم

 کهیجه گرفته است نت و پرداخته درآمد کم یها گروه مسکن یها شاخص کیفی و کمی بررسی به (1669) 6امانوئل

 یها گروه مسکن کیفیت بهبود منظور به اعیاجتم کلیت رویکرد باید اوضاع بهترشدن و موجود وضع تغییر برای

 .سوق یابد ها آن توانمندیسوی  به و کند تغیر شهری مناطق در زندگی کیفیت ارتقای برای درآمدها کم

 زندگی شرایط یها شرفتیپ با همگام چین در اقتصادی رشد نکهیا به توجه با (1661) همکاران و 1مک استفناز دیدگاه 

 مقاله این در است. ضعیف بسیار آید دست به است ممکن اقتصادی یها شرفتیپ ةجیدرنت که احتمالی عمناف، است نکرده حرکت

 ،پژوهش این در است. شده ارزیابی مسکن مشکالت حل برای حکومت یها استیس و شدندار خانه یها تیمحدود و دالیل

 مسکن ةعرض احتکار(،) یخوار نیزم پایدار، دیاقتصا رشد جمعیت، رشد :از اند عبارت چین در مسکن مالی استطاعت مشکالت

 باید حکومت که است شده حاصل نتیجه این و بررسی مسکن ةعرض در حکومت نقش تیدرنهاغیره  و توان حد در کافی

 تقاضا و عرضه نوسان میان تعادل برای را مناسبی یها تیفعال و کند ارزیابی دقیق و مرتب طور به را مسکن ةعرض برای تقاضا

 .شود توانمند تقاضا میزان براساس مسکن توزیع برای خصوصی بخش که وجود بیاورد به را شرایطی و کند جادای

 در آن تبیین و درآمد کم یها گروه مسکن پایداری ةزمین در تاکنون که دریافت توان یم پژوهش ةپیشین ةمطالع با

 نگاهی از برخورداری ،موضوع نبودن تکراری ابراینبن است؛ نگرفته صورت یپژوهش گرگان شهر ژهیو به ،گلستان استان

 بررسی ضرورت جامعه، ضعیف اقشار مسکن ساخت یها استیس و درآمد کم اقشار مسکن پایداری ةمسئل به ژرف و عمیق

 .کند می موجه را مسکن یها استیس تحلیل حوزة یها پژوهش سایر با پژوهش این تفاوت و حاضر

نظریمبانی
 به سکن ةماد از مسکن کلمه ةریش درواقع(. 1661: 6936 )معین، است آرامش و سکون محل عنیم به لغت در مسکن

 یعنی ؛است ساکن ةکلم مکان اسم مسکن است. شده گرفته انس و باطن آرامش سکونت، حرکت، از بعد گرفتن آرام معنی

                                                           
1. Emmanuel 

2. Stephen 
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 این که بود خواهد آن در رمستق افراد آرامش مسکن کاربری نیتر عمده پس ؛است اسکان و آرامش محل کهی جای

 (.66: 6916 )اینانلو، ردیگ یبرمدر را انسان روحی و جسمانی ةجنب آرامش

 که است فیزیکی یمکان یک سو یک ازمسکن  داد. ارائه آن ازتعریف واحدی  توان ینم و دارد متفاوتی ابعاد مسکن

 را مسکونی محیط کل فیزیکی، مکان بر عالوه دیگر، ویس از .دیآ یم حساب به خانوار اساسی و اولیه نیاز، سرپناه عنوان به

 اشتغال، یها طرح و خانواده بهترزیستن برای نیاز موردو  ضروری تسهیالت و تاخدم همة شامل که ردیگ یبرم د نیز

 مسکن شد برگزار استانبول در که بشر اسکان اجالس دومین در (.Boshagh, 2012: 44) است افراد بهداشت و آموزش

 مناسب سرپناه .نیست شخص هر سر باالی سقف یک وجود معنای هب تنها مناسب سرپناه است: شده یفتعر چنین سبمنا

 ،یا سازه دوام و پایداری ،مالکیت امنیت ،مناسب امنیت و فیزیکی دسترسی ،مناسب فضای ،مناسب آسایش یعنی

 ،زباله دفع ،آموزش و بهداشت ،یرسان آب قبیل زا مناسبة اولی یها رساختیز ،مناسب گرمایی سیستم و تهویه ،روشنایی

 که اولیه تسهیالت و کار نظر از یدسترس قابل و مناسب مکان ،مناسب بهداشتی عوامل ،یطیمح ستیز مناسب کیفیت

 درآمد کم یها گروه مسکن مشکل .(1-9 :6930 ،یپورمحمد) دوش نیتأم مردم استطاعت به توجه با باید موارد این ةهم

 نواحی از مهاجرت و جمعیت رشد پیامد که است مداوم و سریع شهرنشینی ةتجرب از ناشی توسعه درحال یاکشوره در

 تقاضای با شهری نقاط سایر از شتریب ،توسعه درحال یکشورها یشهرها دلیل، همین به .است شهری نقاط به روستایی

 برای نزاع و رقابت محلاین شهرها  نینهمچ هستند. مواجه شهری درآمد کم یها گروه برای استطاعت لقاب مسکن

 (.Golubchikov, 2012: 60) شوند محسوب می مسکن با مرتبط خدمات و شهری یها رساختیز

 برخی است. شده دنبال یبعد تک یها دگاهید براساس بیشتر رضایتمندی، و زندگی کیفیت به مربوط ةاولی مطالعات

 با شخص که ترتیب این به .اند کرده توصیف ادراکی گاهددی با تنها را افراد رضایتمندی میزان درک مراحل ،پژوهشگران

 (.19 :6931 همکاران، و )شهابیان کند یم ارزیابی را اش یسکونت فعلی شرایط ،ی خودآرزوها و ازهاینة مجموع به توجه

 :6936 همکاران، و دپوراحم) دانند یم محیط کیفیت سنجش اصلی یارهایمع از یکی را مسکن کیفیت مارانز، و لنسینگ

 شرایط و مسکن محل، در سکونت از فرد زندگی کیفیت میزان بر رگذاریتأث عامل نیتر مهم موارد از بسیاری در (.16

 که است موضوعاتی از یکی مسکونی وضعیت از رضایت یطورکل به (.Westaway, 2006: 187) است آن محیطی

 آید. شمار می به زندگی از رضایت حوزة از بخشی که است شده تثاب و مطالعه مسکونی یها طیمح ةزمین در بیشتر

 :Ge and Kazunori, 2006) دارد مسکونی رضایت با نزدیکی ارتباط زندگی از رضایت کهاست  شده بیان همچنین

 مسکونی محیط زیرا ؛است یطیمح ستیز یشناس روان در مهم یموضوع ها آن مسکونی محیط و مردم ة میانرابط (.166

 لزوم بر عالوه امروزه (.Rioux and Werner, 2010: 158) است بشری سرگذشت در ها طیمح نیتر برجسته از ییک

 است؛ گرفته قرار مدنظر نیز مسکن یها جنبه دیگر ،متیق ارزان مسکن به شهری درآمد کم یها گروه دسترسی

در حال  .شود یم گرفته درنظر اقتصادی بعد از فراتر ابعادی ها مسکن از گونه نیا برای آکادمیک مجامع در که یطور به

 مدنظر قرار کالبدی و یطیمح ستیز فرهنگی،-اجتماعی اقتصادی، بعد چهار درآمد کم یها گروه مسکن برای حاضر،

 آن از ساکنان و است کارایی دارای نیز متیق ارزان مسکن گونه، بدین ؛(Mulliner and Malliene, 2013) است گرفته

  .دهد یم نمایش را پایدار مسکن ابعاد 6 شکل بود. دخواهن راضی
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مسکنپایدارییهاشاخص.8شکل

8937پورمحمدی،:منبع

مسکنپایدارابعاد
مسکنفرهنگی-اجتماعیابعاد

 عوامل است. انسان فرهنگی-اجتماعی یها یژگیو و زندگی روش بر منطبق و سازگار محیطی ایجاد مسکن، اصلی هدف

 رضایتمندی بر رگذاریتأث عوامل نیتر مهم از و است اجتماعی فرهنگی و محیطی یها جنبه ةهم شامل عیاجتما مشترک

 مسکن، یریگ شکل بر محیطی یها جنبه نیرگذارتریتأث از یکی .شود محسوب می  یمسکون یها طیمح و مسکن

 از همواره فرهنگی-اجتماعی ابعاد مسکن، رضایتمندی با مرتبط یها هینظر ةهم در .است اجتماعی عوامل از یا سلسله

 تناسب .شوند یم محسوب درآمد کم یها گروه برای ژهیو به ،مسکونی رضایتمندی یریگ شکل بر مؤثر یها مؤلفه نیتر مهم

 تعامالت ةزمین ایجاد برای مسکونی یها مجتمع طراحی ساکنان، اقتصادی و اجتماعی یها وهیش و زندگی سبک با مسکن

 و اجتماعی امنیت اجتماعی، روابط مکان، به تعلق احساس ،...و فرهنگی-آموزشی مراکز به سترسید میزان اجتماعی،

 مسکن کارایی افزایش در ابعاد این اهمیت سبب به است. مسکونی رضایتمندی یها یژگیو نیتر مهم از ساکنان ایمنی

 ؛6931 ،راد یمسعود) گرفته است صورت شده گفته یها مؤلفه بر بیشتری دیتأک پژوهش این در ،درآمد کم یها گروه برای

 (.Rapaport, 1969 ؛6911 پیمان، ؛6936 پوردیهیمی،

مسکناقتصادیابعاد

 مساعدشدن و فقر از رفت برون عوامل از یکی درآمد کم یخانوارها برای مناسب مسکن از یمند بهره یها نهیزم ایجاد

 ابعاد گرفته، صورت مطالعات همچنین است. غیره و اجتماعی ،فرهنگی بهداشتی، آموزشی، شرایط بهترشدن برای شرایط

ی یها شاخص .اند برشمرده هدف یها گروه انتظارات کردن برآورده در مؤثر یها شاخص نیتر مهم از را مسکن اقتصادی

 و ربنایز وسطمت نیاز، مورد زمین و ساختمانی مصالح ةهزین خانوار، درآمد و ها نهیهز کل به مسکن یها نهیهز نسبتمانند 

 شده تالش مهر، مسکن ساکنان عنوان به درآمد کم یها گروه اقتصادی وضعیت به توجه با هرچند .اند دسته این از غیره

 یابد کاهش باشد ساکنان مالی استطاعت در که ینوع به و قبول قابل حداقل به مسکن اقتصادی یها شاخص است

 (.6911 ستارزاده، ؛6911 عزیزی، ؛6936 مکاران،ه و قرخلو ؛6911 ،مانیپ ؛6931 ،راد ی)مسعود
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مسکنکالبدیابعاد

 است. مؤثر آنان زندگی کیفیت بر که شود محسوب می ساکنان رضایتمندی بر مؤثر اصلی عوامل از یکی این مقوله

 حتی و عصبی یها تنش افسردگی، وندالیسم، اجتماعی، یها بیآس روحی، یها یماریب بر مسکن کالبدی کیفیت

 فراهم را ساکنان رضایتمندی کاهش ،وساز ساخت پایین کیفیت آنکه ضمن .نیز تأثیرگذار است سوءظن یریگ کلش

 کیفیت . باید توجه داشت کهکند یم دشوار را این مقوله و دهد یم افزایش را مسکن نگهداری یها نهیهز زیرا ؛آورد یم

 قلمداد مسکن رضایتمندی بر مؤثر عوامل از آید و ر میشما به مسکونی رضایتمندی در مؤثر عوامل از فیزیکی ابعاد

 تراس، بهداشتی، یها سیسرو نوع ،ها اتاق ةانداز و تعداد تهویه، بهداشت، مانند مسکونی یواحدها فیزیکی ابعاد .شود یم

 یزیکیف ابعاد حداقل، پژوهش این در سبب همین به است. مسکن فیزیکی مهم یرهایمتغ از روشنایی و بودنریگ آفتاب

 .ه استشد بررسی درآمد کم یها گروه اقتصادی سطح با متناسب مسکن، رضایتمندی در مؤثر

محیطییستزابعاد

 ها آن توان یم دلیل همین هب اهمیت دارند؛ وی رفاه برای یا اند یضرور بشر بقای برای و نیستند جایگزین قابل اکولوژیک مواهب

 یها نسل برای ها آن حفظ هدف با طبیعی منابع مدیریت با توان یم را یطیمح ستیز ادابع نامید. بحرانی طبیعی یها هیسرما را

 نیز را هوا و آشامیدنی آب کیفیت حفظ و زیستی تنوع ،ها بوم ،اندازها چشم حفظ از قبیل مسائلی آنکه ضمن .درنظر گرفت آینده

 و مواد متفاوت، یها وهیش به که دارد را قابلیت این چنینهم است. بادوام عملکردیاز نظر  و ثابت ای سرمایه مسکن .ردیگ یبرمدر

 زیرا ؛است آن اکولوژیک() یطیمح ستیز مواهب مسکن، مهم یها جنبه از یکی .کند استفاده بار دیگر را شدنی بازیافت مصالح

 آن یطیمح ستیز پایداری مسکن، رضایتمندی رئوس از یکی اساس، همین بر است. مهم بشر بقای برای و ندارد جایگزینی

 همکاران، و راد ی)مسعود اند شده انتخاب درآمد کم یها گروه اقتصادی وضعیت با متناسب اکولوژیک یها شاخص رو نیا از ؛است

 .دهد یم نشان را پژوهش مفهومی الگوی چارچوب 1 شکل (.Singh and Pandey, 2012: 12؛ 6931

 

پژوهشمفهومیچارچو .2شکل
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پژوهشروش
 ساکنان با مصاحبه و پرسشنامه از استفاده با پایداری میزان ارزشیابی .است تحلیلی-توصیفی و کاربردی ضرحا پژوهش

 گرگان شهر زیتون مهر مسکن ساکنان همة و خانوار 6611 آماری ةجامع .است گرفته صورت گرگان شهر مهر مسکن

ی ریگ نمونهروش و به  خانوار 966 حجم به کوکران روش با یا نمونه ساکنان مسکن کیفیت میزان سنجش برای .است

 اول بخش است. شده تقسیم بخش دو به مهر مسکن طرح از پایداری میزان سنجش ةپرسشنام .شد یآور جمعتصادفی 

 نیز دوم بخشمربوط است.  غیره و جنسیت سن، قبیل، از مدنظر افراد دموگرافی یها یژگیو بیان با مستقل یرهایمتغ به

 است مسکن یارهایرمعیز و ارهایمع شامل بخش این درواقع .ارتباط دارد مهر مسکن طرح از پایداری ةستواب یرهایمتغ اب

 مطرح پژوهشی های پرسش عنوان با و طراحی مهر مسکن مسکونی یها مجتمع از پایداری میزان سنجش هدف با که

 براساس پایداری درمجموع .است یطیمح ستیز و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، کالبدی، معیار چهار شامل که است شده

 یگذار ارزش است. شده بررسی ،دهند یم تشکیل را پژوهش یارهایمع با مرتبط یارهایمعزیر درحقیقت که پرسش 91

 در SPSS افزار نرم کمک هب ها داده تحلیل و تجزیه است. انجام شده لیکرت یا نهیگز پنج طیف از استفاده با ها پرسش

 نوع از پرسشنامه های پرسش است. گرفته صورت یا نمونه تک t آزمون و بستگی هم آزمون توصیفی، یها آماره بیان قالب

 زیاد( خیلی -کم خیلی) 0-6ی ها رتبه و شده استفاده لیکرت یا نهیگز پنج طیف از پرسشنامه در که آنجا ازهستند.  بسته

 میانگین و شده گرفته درنظر ها پاسخ نظری ةانیم وانعن به 9 عدد نتایج، تحلیل در است، شده داده اختصاص ها پاسخ به

 است. شده مقایسه عدد این با ارهایرمعیز و ارهایمع همة در آمده دست به پایداری

مطالعهموردةمحدود
 یها دولت در درآمد کم یها گروه یبرا یونکمس یواحدها ساخت هدف با مهر نکمس یمل طرح یاجرا یبرا یزیر برنامه

 در مهر مسـکن واحد 619 و هزار 06 سـاخت .شد اجرا زین گلستان استان در شورک سراسر با زمان هم و دهم و نهم

 تحویل واحد 101 و هزار 96 تاکنون که بود شده تعریف گلستان استان برای خودمالکی و تعاونی ،جانبه سه دولتی، بخش

 کل درصد 11 درمجموع که است تحویل و تاحافت ةآماد واحد 066 و هزار 0 بیش از است. همچنین شده متقـاضیان

 در مهر مسکن طرح اجرای با زمان هم مسکونی واحد 1116 با گرگان شهر زیتون مهر مسکن .شود یم شامـل را واحـدها

 مساحت در هک آید شمار می به استان مهر نکمس ةپروژ نیتر بزرگ گرگان، تونیز تیسا خورد. کلید گلستان استان کل

 .است ساخت حال در گرگان شهرستان یغرب یورود در جانبه سه یها نامه تفاهم قالب در واحد 9666 اب و تارکه 16

 .شوند یم ساخته لوتیپ یرو بر و طبقه پنج در یواحد 16 یها بلوک در پروژه نیا یواحدها

یتحقیقهاافتهی
ی از ا دامنهگویه بوده است،  هفتل بر ن که مشتمای بعد پایداری کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنها مؤلفهارزیابی 

ن مسکن مهر در امالک تعیین میزان پایداری ساکن .دهد یم( تا سطح مطلوب را نشان 11/1کمترین سطح پایداری )

 نیتر نییپاخیلی کم تا خیلی زیاد و با استفاده از طیف لیکرت درنظر گرفته شده است و عدد یک بیانگر  ةگزین پنجقالب 

 نبودن(، مبین پایدار11/1است ) آمده  دست بهی مختلف بعد کالبدی ها هیگوکه از  ها نیانگیم رو ؛ از ایناستسطح پایداری 
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مطالعهموردةمنطقوگرگانشهرموقعیت.9شکل

 نشان شده حاصل یها نیانگیم تغییرات ةدامن ارزیابی .است مهر مسکن فیزیکی و کالبدی بعد از مسکن یها شاخص

 جمعیت تراکم شده، استفاده مصالح جمله از موارد سایر در عمومی، فضاهای روشنایی شاخص در پایداری زج به دهد یم

 ،ها اتاق تعداد و مسکونی واحد خارجی و داخلی طراحی و معماری مسکونی، واحد استحکام مسکن، مساحت مجتمع، داخل

 بررسی .توجه دارند پایین پایداری سطحبه مهر ن مسکن اساکن دیگر عبارت به ؛است نامطلوب سطح در پایداری میزان

 مربوط است؛ مهر مسکن در شده استفاده مصالح نوع به (11/1) یکالبد بعد یها مؤلفه میان در پایداری سطح نیتر نییپا

 مربوط های گویه است. شده استفاده کیفیت بدون و نامرغوب مصالح از مناسب و تیفیباک مصالح از استفاده یجا به زیرا

 زمینه این در شده ارزیابی یها مؤلفه است، شده مطرح مورد شش درنیز  مهر مسکن اقتصادی بعد از پایداری میزان به

 مطلوب حد به وضعیت موارد همة در .اند کرده خالصه خود در را خانوارها تر یجزئ اقتصادی ابعاد که یطور به د؛بودن تر یکل

 قیمت به (13/9) ناساکن دیدگاه از مهر مسکن اقتصادی یها جنبه نظر از پایداری سطح بیشتر است. بوده نزدیک

 با مسکونی واحد قیمت نداشتن تناسب نیز با اقتصادی عوامل از ناپایداری بیشترین .استمربوط  مسکونی واحد ةشد تمام

 این اقتصادی بعد یها فهمؤل میان در بلکه ست،باال پایداری شدت که نیست معنا بدانامر  این اما ارتباط دارد، امکانات

 مسکن، وام بازپرداخت ةنحو در این میان، کند. می یدأیترا این موضوع  نیز ها نیانگیم تفاوت بررسی است. کمتر مورد

 ،واحدها این پرداخت شیپ برای نیاز مورد مبلغ از رضایتمندی و ساکن یها خانواده درآمد با مهر مسکن قیمت تناسب

نیز باید توجه داشت  مسکن اقتصادی شاخصبارة در .شده است مهر مسکن اقتصادی بعد از ریپایدا میزان افزایش سبب

 باید که یدرحال ؛است شدهتعیین  درآمد کم اقشار یمسکن یب دلیل از نادرستی تشخیص با مسکن انبوه تولید هدفکه 

 شد. می تعیین درآمد توزیع ساختار حاصال منظور به مالی و نهادی اصالحات با ها گروه این مالی توانایی یارتقا هدف

 برخالف که است موضوع این گویای گرگان مهر مسکن فرهنگی-اجتماعی بعد یها مؤلفه از حاصل یها داده ارزیابی

 مطلوبی وضعیت در اجتماعی بعد مختلف یها مؤلفه پایداری میزان مهر، مسکن اقتصادی بعد از مطلوب پایداری سطح
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 این .قرار دارند (11/1) میزان نیتر نییپا نیز در مهر مسکن ساکن یخانوارها خصوصی حریم حفظ یها مؤلفه .ندارد قرار

 مصالح از استفاده دیگر عبارت به .شود یم ناشی طراحی و مصالح ،کالبدی مشکالت مانند مختلفی عوامل از مورد

 مساکن، اشرافیت اصول نکردن رعایت و اواحده در نازک( بسیار کناف یها پنل از استفاده) نازک یوارهاید و نهیهز کم

 مصونیت از ها خانواده خصوصی حریمشود  سبب می که یطور به ؛است کرده ایجاد بصری و شنوایی بعد از را مشکالتی

 در جز به پایداری که است واقعیت این بیانگر یکدیگر، با ها آن ةمقایس و اجتماعی بعد یها مؤلفه سایر ارزیابی .ماندبباز

 حفظ همسایگی، روابط تحکیم در مهر مسکن ریتأث قبیل از موارد سایر در اجتماعی تعامالت و مرور و عبور امنیت نةزمی

قرار  پایینی سطح در آپارتمانی زندگی سبک و همسایگان خاص ورسوم آداب مذهبی، و فرهنگی امکانات خصوصی، حریم

 های یمش خط و لصوا به توجه اب شهری، پایدار سکنم نیتأم جهت در مهر مسکن استیس باید توجه داشت که .دارد

-یهفار یها یژگیو به و مدنظر قرار گرفته مسکونی( واحد از زمین قیمت حذف) شده تمام قیمت شهکا ایبر شده نییتع

 .داده است افزایش را خانوارها یها نهیهز امر این که است نشده یتوجه خدمات و اجتماعی پایداری یها شاخص و مکانی

 شده ارزیابی آن یها شاخص و ها مؤلفه نیتر مهم اختصار به که ردیگ یبرمدر را متعددی موارد مسکن، یطیمح ستیز بعادا

 یها نیانگیم است. شده گرفته درنظر مهر مسکن یطیمح ستیز بعد بررسی برای مؤلفه شش اساس اینبر است.

 از کدام چیه برای مطلوبی حد و داشته یپ در را ها یداریاناپ بیشترین یکدیگر، با ها آن تطبیقی ةمقایس و آمده دست به

 (61/1) سبز فضای نبود با زمینه این در ناپایداری میزان بیشترین بنابراین ؛است تعیین نشده یطیمح ستیز بعد یها مؤلفه

 عوامل از ناشی مذکور موارد دارد. قرار (19/1) مجتمع داخل عمومی اماکن پاکیزگی وضعیت آن از پس است.مرتبط 

 این اکردنیمه منظور اندک به یها تالش و مهر مسکن صحیح ینیگز مکان برای بهینه یزیر برنامهنبود  جمله از متعددی

 فاضالب دفع ةمکانیز و بهینه سیستم نداشتن ،تصویری و صوتی ةکنند آلوده منابع وجود ست.ها پروژه اجرای از بعد فضاها

 یطیمح ستیز مختلف ابعاد در را نارضایتی سطح که است یعوامل جمله از ،گانگر کشاورزی یها نیزم با مجاورت و

 که مهر مسکن یها طرح یابی مکان به توان یم گرگان شهر در مهر مسکن مشکالت از همه  نیا با است. داده افزایش

 ساخت با روبنایی و زیرساختی امکانات زمان هم ساخت به یتوجه بی وقرار دارد  شهر ةحاشی یها نیزم در بیشتر

 بهداشتی، آموزشی، مراکز قبیل از ها یکاربر برخی به مربوط مشکالت وجود همچنین کرد. اشاره مسکونی یواحدها

 کرد. اشاره واحدها این در زندگی روح نبود و ساختمان ةساز بهی توجه بی و تجاری

مهرمسکنکیفیتةچهارگانابعادبستگیهمسنجش

 نوع همچنین و رابطه شدت ضریباین  است. متغیر دوبستگی  هم تعیین در کاربردی معیارهای از یکی بستگی هم ضریب

 توزیع با هایی داده برای و است پارامتری روشی پیرسون بستگی هم ضریب .دهد می نشان را معکوس( یا )مستقیم رابطه

 بیانگرباشد،   = r 6 اگر کند. می تغییر 6 و -6 بینبستگی  هم ضریباین  .شود می استفاده زیاد های داده تعداد یا نرمال

 یابد، کاهش یا افزایش متغیرها از یکی اگر که معناست این به مثبت یا مستقیم ةرابط است. متغیر دو کامل مستقیم ةرابط

 چه متغیر یک کاهش یا افزایش که است این ةدهند نشان متغیر دوبستگی  هم .یابد می کاهش یا افزایش نیز دیگری

 کیفیت مختلف سطوح بودن مرتبط و هماهنگی میزان ارزیابی منظور به .دارد دیگر متغیر کاهش یا افزایش بر یریتأث

 ضریب از مسکن کیفیت ةچهارگان ابعاد هماهنگی میزان سنجش برای همچنین، یکدیگر بر ها آن ریتأث و مسکن
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 ابعاد میان پیرسونبستگی  هم ضریب از ستفادها بابستگی  هم پارامتری تحلیل است. شده استفاده پیرسون بستگی هم

 ةرابط ةدهند نشان مهر مسکن یها خانواده میان در یطیمح ستیز و کالبدی فرهنگی، -اجتماعی اقتصادی، ةچهارگان

  .(6)جدول  است یطیمح ستیز و کالبدی بعد با فرهنگی-اجتماعی بعد و کالبدی بعد با اقتصادی بعد مستقیم

مهرمسکنپایداریةچهارگانابعادبستگیهمماتریس.8جدول

بستگیهمنو  اقتصادی فرهنگی کالبدی محیطی  ابعاد 
610/6-  913/6  691/6  6 Pearson Correlation 

 اقتصادی
619/6 666/6 661/6   Sig. (2-tailed) 

111/6  116/6 6 691/6  Pearson Correlation 
 فرهنگی

666/6  666/6   661/6  Sig. (2-tailed) 

663/6  6 116/6 913/6  Pearson Correlation 
 کالبدی

616/6   666/6  666/6  Sig. (2-tailed) 

6 663/6 111/6  610/6  Pearson Correlation 
 محیطی

 616/6  666/6  619/6 Sig. (2-tailed) 



 دو این بین قیممست ةرابطدهندة  نشان ،یطیمح ستیز ابعاد با فرهنگی-اجتماعی بعد یها شاخص ةرابط ارزیابی

تطابق  فرهنگی بعد یها شاخص هرچهاساس  . براینبود 11/6 حدودها  این شاخصبستگی  هم ضریب .استشاخص 

 دیگر، سوی از .یابد افزایش می یطیمح ستیز ابعاد از نارضایتی میزان ،داشته باشد مناسب مسکن یها شاخص باکمتری 

 و اقتصادی ابعادبستگی  هم تحلیل نتایج است. مستقیم نوع از و ادارمعن یطیمح ستیز و کالبدی بعد یها مؤلفه ةرابط

 خانوار درآمدی سطح هرچقدراساس  . برایناست 99/6 حدود ضریب با و مثبت نوع از بستگی هم دهندة نشان کالبدی،

بستگی  هم میزان بیشترین ،6 جدول به توجه با .شود یم افزوده مسکونی یواحدها از مردم نارضایتی بر ،ابدی یم افزایش

  نشان عدد این .است 11/6بستگی  هم ضریب و مثبت بستگی هم نوع رابطه این در .است کالبدی و فرهنگی ابعاد میان

 پایداری یها شاخص از نارضایتی سطح مهر، مسکونی یواحدها ساخت وضعیت از نارضایتی میزان افزایش بادهد  می

 وسایل و ابزار و معماری و فضاسازی ةنحو ،طراحی و ساخت ةشیو که یورط به ؛شود یم بیشتر نیز مهر مسکن فرهنگی

 و امن یمنأم عنوان به را خانواده خصوصی فضای و نیست سازگار مردم بومی و اقلیمی شرایط باساخت در  شده استفاده

 و لیکرت یا نهیگز پنج طیف قالب در ها مؤلفه و ها پرسش طرح ةنحو اینکه به توجه با است. نداده قرار مدنظر آرام

 t آزمون از فرایند این آزمون و تحلیل، برای است زیاد خیلی تا کم خیلی رضایتمندی سطح ةدامن با ،یبند رتبه صورت به

فرهنگی، کالبدی  -اقتصادی، اجتماعی  چهارگانه ابعاد در مسکن یها شاخص عددی میانگین تحلیل است. شده استفاده

ن امر می باشد که تنها  بعد قتصادی مسکن مهر دارای شرایط مناسب است و مابقی ای هو زیست محیطی  نشان دهند

 و 0-6 بین که موجود طیفی ةدامن احتساب با یا نمونه تک t آزمون براساسمعیارهای در شرایط مطلوبی قرار ندارند. 

 شرایط از کمتر یطیمح ستیز و فرهنگی-اجتماعی کالبدی، ابعاد برای میزان این است، نوسان در لیکرت طیف براساس

 شکل به نیز عددی مطلوبیت از ها آن تفاوت و است معنادار 66/6 آلفا سطح در تفاوت این است. شده ارزیابی (9) مطلوب

 است. آمده 1 جدول در نتایج است. شده برآورد و ارزیابی منفی



 8931زمستان،4،شمارة7ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش794

گرگانمهرمسکنکیفیتةسازندیهامؤلفهوضعیتبررسی.2جدول

معیار

9=مبناریغمت

T (df)
Sig 
2-tailedMean Difference

یدارمعناسطح

باالترینترینیینپا
 -6131/6 -1163/6 -61011/6 666/6 133 -013/1 کالبدی
 6113/6 1166/6 19066/6 666/6 133 -611/66 اقتصادی
 -6011/6 -1010/6 -16111/6 666/6 133 -916/1 اجتماعی

 -0319/6 -1661/6 -11113/6 666/6 133 966/11 محیطی یستز

 

 به دارد. وجود موجود مهر مسکن و مناسب مسکن کیفیت یها شاخص میان معناداری تفاوت ،1 جدول نتایج براساس

 نیست. مطابق پایداری یها شاخص با و ردندا مطلوبی وضعیت اقتصادی، بعد جز به مهر مسکن مختلف ابعاد دیگر، عبارت

 وجود پایداری ها نهیزم شتربی در که است این بیانگر متعدد یها مؤلفه در آمده دست به یها نیانگیم نیز اقتصادی بعد در

 میزان میان تناسب نبود نیز دربارة اقتصادی بعد در عمده ناپایداری .است 9یشتر از ب آمده دست به میانگین عدد و دارد

 اجتماعی-فرهنگی یها شاخص بررسی درهمچنین  .است دهش استفاده مصالح و امکانات نوع با مسکن قیمت و هزینه

 آن میانگین اختالف که است -916/1 بعد این در آمده دست به t ضریب .است نشده مشاهده مطلوبی وضعیت مهر مسکن

 حفظ و ایجاد در است نتوانسته مسکن نوع این که یطور به ؛است بوده 66/6 اطمینان سطح با (-16111/6) ابعاد دیگر با

 مناسب مسکن الزامات نیتر مهم از یکی خصوصی حریم حفظ که آنجا از باشد. داشته مطلوبی عملکرد همسایگی روابط

 مطمئن خصوصی حریم نداشتن و روانی آسایش نبود نارضایتی، ،است شده حاصل شوندگان پرسش از که نتایجی است،

 .اند کرده نارضایتی ابراز وضعیت این از شدت به ساکنان از بسیاری که یطور بهبوده است؛ 

یریگجهینت
 مشکالت با مهر مسکن طرح مختلف، مناطق در طرح کنونی یها شرفتیپ ةمشاهد و دولت مالی یها تیمحدود به توجه با

 است. ینیب شیپ قابل نیز جدید شهرهای ةتجرب به توجه با مسئله این روست. هروب شهری ساتیتأس و خدمات نظر از یمتعدد

 .رندیگ یم شکل اصلی شهر برای اقماری یها شهرک صورت به ندارند، مستقلی اشتغال منبع جادشدهیا مناطقه از آنجا ک

 تجمع .آمدند و  رفت در بزرگ شهر و زندگی محل میان روزانه سکنه از بسیاری ،دهد می نشان نیز جدید شهرهای ةتجرب

، مختلف کشورهای ةتجرب دارد. همراه به را پایین طبقات صخا بزهکاری و جرم ،تراکم از ترس با همواره درآمد کم اقشار

 محیط کنترل برای ناساکن جمعی کارایی و غیررسمی اجتماعی کنترل نبود ةدهند نشان اجتماعی مسکن ةحوز درویژه  به

این  نیتأم و دارد اجتماعی و فردی نیازهای نیتأم با ناگزیری پیوند شهری، پایدار مسکن نیتأمهمچنین  .هاست آن زندگی

 گیرد. مدنظر قرار می فضایی مختلف سطوح با متناسب شهری، طراحی و ریزی برنامه درنیازها 

 ةشبک ؛زباله دفع و یآور جمع سیستم و گاز برق، فاضالب، دفع ةشبک سالم، آشامیدنی آب شامل ادشدهی نیازهای

 ضروری و نیاز مورد فرهنگی و اجتماعی ماتخد نیتأم مراکز ؛یشهر برون و یشهر درون ونقل حملة شبک داخلی، معابر

 ؛درمانی و بهداشتی مراکز؛ (غیره و امنیتی ،انتظامی )مراکز اداری خدمات مراکز؛ (غیره و مذهبی ،عبادی مناسک مراکز)
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 و سبز فضایو  درآمد کسب و اشتغال و فعالیت مراکز ؛هفتگی و روزمره نیازهای نیتأم و تجاری مراکز؛آموزشی مراکز

 و آثار و زد خواهد رقم را شهری فضایی ینابرابر و فقر از ای گونه عوامل،این  به کافی دسترسی نبود .شودمی حیتفری

 که داشت خواهد آن با مرتبط کوچک و بزرگ یها ستگاهیز و کالبدی-اجتماعی محیط و خانوارها بر ناگواری پیامدهای

 .شدنی نیست جبران آثار این از بزرگی بخش

 افراد جاذب کهمحدود  مسکونی محیط و شده یکش ابانیخ و مسکونی واحد ساخت بههای مهر  مسکندر  تاکنون

 اگر نیست. ها آن میان یها ابانیخ و مسکونی واحدهای از متشکلنیز  شهر .است نشده پرداخته ،باشد زندگی برای

با  که شود می رو هروب زیادی شکالتم با مسکونی ةمجموع ،نشود نیتأم مسکونی محیط در نیاز مورد امکانات و خدمات

 هریک و است متغیر آن ساکنان نارضایتی تا مجموعه ماندن خالی از آن، نوع و امکانات و خدمات نیتأم میزان توجه به

 سطح با سکونتگاهی به بتوان ملی، طرح این یها یکاست و موانع رفع با ممکن است که یدرحال دارد. را خود خاص تبعات

 مسکن کمی نیازهای نشدننیتأم دلیل به یافت. دست اجتماعی و اقتصادی مطلوب شرایط و زندگی یفیتک از باالیی

 کیفیت شدید افت با شود؛ درنتیجه نمی برآورده نیز است مسکونی یواحدها بقا ضامن که کیفی نیازهای شهری، پایدار

 سایر نتایج دیمؤ پژوهش، این در آمده دست هب یها افتهی ،دلیل همین به شد. خواهیم رو هروب شهری فضاهای و مسکن

 ،(6931) همکاران و قربانی است. از جمله پژوهش شهری مسکن پایداری یها شاخص با مرتبط پیشین مطالعات

 از ناساکن ،نتایجبراساس  است. (6931) ینیعابد و (6930) همکاران و ارذشکرگ (،6931) همکاران و راد یمسعود

 به توجه با اقتصادی بعد در اما ،دارند نارضایتی ابراز مهر مسکن اجتماعی-فرهنگی و یطیمح تسیز کالبدی، یها یژگیو

 عددی میانگین یطورکل به .اند کرده رضایتمندی ابراز ،خانوارها ةماهیان درآمد با مسکن ةشد تمام قیمت بودن متناسب

 ةدهند نشان مهر، مسکن کالبدی بعد به بوطمر یها افتهی است. (9) مطلوب حد از کمتر بررسی این از آمده دست به

 داخلی نمای سطح در مصالح از نامتعارف ةاستفاد ؛ از قبیلاست ایمنی اصول و شهرسازی و معماری اصول نکردن رعایت

 از استفاده یجا به نقاشی و ها ساختمان نمای پوشش برای نامناسب مصالح از استفاده مسکونی، یواحدها خارجی و

 و نامناسب یکش برق ،واحدها داخل در شده استفاده مصالح نوع پایین بسیار کیفیت سنگ، مانند مرغوب مصالح

 قرارگیری بنابراین غیره و برنامه بدون و نامناسب یابی مکان و مناسب سرمایشی و گرمایشی وسایل نبود ،راستانداردیغ

 بعد در ست.ها این مسکن مشکالت جمله از مختلف یها یکاربر به مناسب دسترسی نبود و شهر ةحاشی در مجموعه این

 دیگر از غیره و فراغت اوقات یها مکان به آسان دسترسی نداشتن سبز، فضای نبود ذکرشده ابعاد مانند نیز یطیمح ستیز

 هدف به پاسخگویی در شده انجام یها یابیارز و آمده دست به یها افتهی براساس است. گرگان شهر مهر مسکن مشکالت

 نتیجه توان یم است، بوده مسکن کیفی یها شاخص با مهر مسکن پایداری یها شاخص تحلیل و ارزیابی که پژوهش

مسکن مطلوب  یها شاخص با مطابقتی  چیه مطالعه، مورد ةمحدود در مهرمسکن  مسکونی یواحدها که گرفت

 ابعاد ةزمین در ها آن اپایدارین بیشترین . همچنیناست نداشته (یطیمح ستیز و کالبدی فرهنگی، -اجتماعی اقتصادی،)

 حفظ از نارضایتی و بیرونی نمای ویژه به ،خارجی و داخلی معماری در شده استفاده مصالح پایین بسیار کیفیت کالبدی،

 مورد ةمحدود مهر مسکن بنابراین ؛است بوده شده استفاده مصالح نوع و طراحی نوع دلیل به خانوارها خصوصی حریم

 .کرده است کسب مناسب مسکن کیفی ابعاد نظر از را مسکن ایداریپ یها شاخص مطالعه
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 :شود یم ارائه مهر مسکن دارییپا مشکالت رفع برای یراهکارهایدر ادامه  پژوهش، نتایج هب توجه با

 ؛رانی اتوبوس و تاکسیرانی خدمات قبیل از شهری عمومی خدمات به دسترسی وضعیت بهبود 

 معابر و سبز فضای شهری، خدمات ایجاد برای ها شهرداری ویژه به ،هریش نهادهای بیشتر توجه و مشارکت. 

 تا سبز فضای به اراضی این تبدیل با توان یم زیتون مهر مسکن سایت اطراف در بایر وسیع اراضی وجود به توجه با

 کرد. فراهم را ساکنان آسایش نیتأم یها نهیزم حدودی
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منابع
 (.6930)شهرسازی و مسکن معاونت ستان،گل استان شهرسازی و راهکل  ةادار

 گروه ارشد، کارشناسی ةنام انیپا قزوین، شهر شمال در مسکن تقاضای و عرضه بر تحلیلی مسکن یزیر برنامه ،6916 علی، اینانلو،

 تهران. مدرس، تربیت دانشگاه انسانی  علوم دانشگاه جغرافیا،

 مهر مسکن یزیر برنامه در سکونتی رضایتمندی متغیرهای و ابعاد اصول،» ،6930 آقاصفری،عارف  و مجتبی رفیعیان، ،شیوا آجلیان،

 .11-91، صص 63ة شمار شهری، مطالعات پژوهشی -علمی ةفصلنام ،«مهرگان شهرک :موردی ةمطالع

 یاه مهاجرت در سکونتی کیفیت نقش بررسی» ،6936 کشاورز،مهناز  و کیومرث حبیبی، ،اهلل رحمت فرهودی، احمد، پوراحمد،

 .91-61 صص ،10 ةشمار انسانی، جغرافیای یها پژوهش ،«آباد خرم شهر قدیم بافت :موردی ةمطالع ؛یشهر درون

 61-9، صص691 ةشمار روستا، محیط و مسکن ،«مسکن و فرهنگ» ،6936 ،شهرام پوردیهیمی،

 بر تأکید با دولت مسکن ینتأم های یاستس بر تحلیلی» ،6936 عابدینی،اصغر  و میرستار صدرموسوی، محمدرضا، پورمحمدی،

 .19-91، صص 9ة شمار شهری، مطالعات ةنشری ،«فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، ةتوسع یها برنامه

 تهران. ،سمتانتشارات  ،مسکن یزیر برنامه ،6930 ،محمدرضا پورمحمدی،

، صص 16 ةشمار مسکن، اقتصاد ةفصلنام ،«درآمدی یها طبقه در شهری یخانوارها مسکن های یژگیو» ،6936 حسین، پیمان،

16-11. 

 ةمحل :موردی ةنمون ایران، در یررسمیغ مسکن یها شاخص بررسی» ،6910 میره، محمد و فرانک ،ینیالد فیس حسین، ،نژاد یحاتم

 .613-601، صص 01 ةشمار جغرافیایی، تحقیقات ةفصلنام ،«قم آباد یخش

 مهر مسکن اجرایی یها طرح ارزیابی و درآمد کم اقشار مسکن یزیر برنامه اییارهمع تعیین» ،6931 عطایی، سینا و خلیل ،پور یحاج

 و شهر یها پژوهش و مطالعات ،«(شمالی خراسان استان در کوچک شهر : پنجموردی ةمطالع) کوچک یشهرها در

 .11-63 صص ،6 ةشمار پنجم، سال ،یا منطقه

 ،«ایران در مهر مسکن عملیاتی یزیر برنامه و گذاری یاستس شناسی یبآس و نقد» ،6913 بهزادفر، مصطفی و کیومرث حبیبی،

 .69-1 صص ،13 ةشمار آبادی، ةفصلنام

 یها مجتمع یرتأث و مسکونی یها مجتمع از رضایت میزان بین ةرابط» ،6936 منش، رهبری کمال و فرح حبیب، حسین، ذبیحی،

، 1 ةشمار پنجم، سال شهر، هویت ةفصلنام ،«(رانته در مسکونی مجتمع چند :موردی ةمطالع) انسان روابط بر مسکونی

 .661-669صص 

 ،«نواب ةمحل ساکنان سکونتی رضایتمندی میزان سنجش» ،6911 زاده، عسگری زهرا و علی عسگری، مجتبی، رفیعیان،

 .11-09 صص ،11 ةشمار انسانی، جغرافیای یها پژوهش

 با شهری درآمد کم یها گروه مسکن یزیر برنامه» ،6930 محمدی،اکبر و حسین ،نژاد یحاتم احمد، ،پوراحمد ،اهلل کرامت زیاری،

 ةدور انسانی، جغرافیای یها پژوهش ،«(کردستان استان شهری جمعیت) مسکن فقر خط و مالی توانمندی بر یدتأک

 .111-166 صص ،1 ةشمار ،هشتم و چهل

 برآورد و درآمدی یها گروه مسکن وضعیت بررسی» ،6936 آقاجانی، محمد و فریاد پرهیز، حافظ، ،نژاد یمهد ،اهلل کرامت زیاری،

 .6-16، صص 31 ةشمار جغرافیایی، تحقیقات ةفصلنام ،«(هرمزگان استان موردی ةنمون) درآمد کم یها گروه مسکن
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 .01-16، صص11-11 ةشمار جمعیت، ةفصلنام ،«6910 سال در ایران مسکن جمعیتی یها شاخص بررسی» ،6911 داوود، ستارزاده،

 ساکنان رضایتمندی زانیم سنجش» ،6930 نظری، فرهاد و احد پور، شعبان ربابه، محمدزاده، مریم، سجودی، اصغر، شکرگذار،

، 61 ةشمار پنجم، سال محیطی، مطالعات و جغرافیا ةفصلنام ،«(رشت شهر مهر مسکن :موردی ةمطالع) مهر مسکن

 .13-36صص

 دیدگاه از مهر مسکن عملکرد ارزیابی و ها چالش شناسایی» ،6931 ،بخش یینکو و محمدرضا عماد صفاریان، ،علی ،ینیالد شمس

 .110-163 صص ،9 ةشمار ،پنجاهم ةدور انسانی، یجغرافیا یها پژوهش ،«(کازرون-پردیس شهر :موردی همطالع) شهروندان

 و (جدید بافت) یهمنظر ةمحل اکنانس سکونتی رضایتمندی سنجش» ،6931 ،گر هیرایپ میالد و سمیرا سعیدپور، پویان، شهابیان،

 .11-16 صص ،11 ةشمار محیط، آمایش ةفصلنام ،«رشت شهر در (قدیم بافت) امام خواهر ةمحل ساکنان

 اقتصاد ةفصلنام ،«آن یدستاوردها و مسکن های گذاری یاستس در ساختاری چرخش :مهر مسکن» ،6913 ابوالفضل، صومعلو،

 .66-0، صص11-11 هشمار مسکن،

 جهت شهری یخانوارها مالی استطاعت افزایش در مشارکت اوراق و رهن بازار عوامل یبند رتبه و تحلیل» ،6931 اصغر، ینی،عابد

 صص ،11 ةشمار هفتم، سال ،یا منطقه و شهری یها پژوهش و مطالعات ،«(ارومیه شهر :موردی ةمطالع) مسکن ینتأم

611-611. 

 ،90 ةشمار نهم، سال شهرسازی، یجستارها ،«مهر مسکن :ایران مسکن های استیس در یزیگر برنامه» ،6936 حیدر، عباسی،

 .669-31 صص

 ةشمار زیبا، هنرهای ةنشری ،«ایران در شهری مسکن یها شاخص دگرگونی و جایگاه بر تحلیلی» ،6911 ،یمحمدمهد عزیزی،

 91-10، صص 19

 سیستم و فازی منطق با شهری یها محله پایدار ةتوسع نجشس» ،6936 تیموری، ایرج و محمدتقی رهنمای، ،اهلل رحمت فرهودی،

 .666-13 صص ،11 ةشمار انسانی، جغرافیای یها پژوهش ،«(تهران 61 ةمنطق :موردی ةمطالع) یاییجغراف اطالعات

 ةمطالع) یدارپا ةتوسع رویکرد با مسکن کالبدی یها شاخص ارزیابی» ،6931 ،پور حسن مازیار و حسن ،محمودزاده ،رسول قربانی،

 سال ایران(، جغرافیای انجمن یالملل نیب و پژوهشی -علمی ةمفصلنا) ایجغراف ،«(تبریز شهر 1 و 1 مناطق :موردی

 .661-36، صص01 ةشمار شانزدهم،

 مساکن کیفیت بر آن یرتأث و اقتصادی -اجتماعی یاه شاخص بررسی» ،6936 مهدیان، معصومه و علی مهدی، ،یمهد قرخلو،

، 61 ةشمار هفتم، سال جغرافیایی، انداز چشم ،«(قم شهر آباد یخش نشین یهحاش ةمحل :موردی ةمطالع) یننش یهحاش محالت

 .16-61صص 

ن یراا اجتماعی مسکن های یاستس در مسکن پایداری سنجش» ،6931 رفیعیان، مجتبی و عیسی ،زاده میابراه ،ماندانا ،راد یمسعود

 ة سوم،دور شهری، یزیر برنامه و جغرافیا یها پژوهش ،«(آباد خرم شهر ستگاهد هزار استیجاری مسکن :موردی ةمطالع)

 .110-111 صص ،1 ةشمار

 تهران. زرین، نشر ،ینمع یفارس فرهنگ ،6936،محمد معین،

 شایگان. گنج چاپ ،مؤلف ناشر ،SPSS افزار نرم از استفاده با آماری های یلتحل ،6913 قیومی، فعال علیو  منصور ،یمؤمن
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 ،«مهر مسکن اراضی یساز آماده یها پروژه در گروهی کار و مشارکت مفهوم بر تحلیلی» ،6913 رعنایی، احد و مهین رن،نست

 .619-666 صص ،1 ةشمار ،شهر آرمان شهرسازی و معماری ةدوفصلنام
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