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ارزیابی طرح مسکن مهر به لحاظ معیارهای کمی و کیفی مسکنِ مناسب
(مطالعه موردی :مسکن مهر شهرضا)
همایون نورائی 1:استادیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران
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فردین کهن :کارشناس ارشد شهرسازی ،موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو ،اصفهان ،ایران
دریافت1396/6/10 :

چکیده

صص 123 -138

پذیرش1397/1/20 :

مسکن یکی از مهمترین نیازهای انسان بعد از خوراك و پوشاك می باشد .اما این نیاز در غالب کشورهای در حال توسعه به علت

of

رشد سریع جمعیت شهرها ،تبدیل به مشکلی جدی گردیده است .از جمله شهرهایی که با مشکل کمبود مسکن درگیر بوده است ،شهر
شهرضا می باشد .این شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و قرار گیری در مرکز ارتباطی سه استان اصفهان ،فارس ،چهارمحال و
بختیاری به عنوان یک شهر مهاجر پذیر محسوب شده و در چند دهه اخیر پذیرای مهاجرت های گسترده ای به ویژه از روستائیان و گروه

ve

های کم درآمد بوده است .این موضوع باعث شده تا اسکان غیر رسمی به شدت در شهر شهرضا افزایش یافته و این شهر مورد توجه
دولت برای طرح مسکن مهر در اواخر دهه  1380قرار گیرد .با توجه به اهمیت مسکن مهر در شهر شهرضا به دلیل مساحت گسترده آن،

hi

در این مقاله طرح مسکن مهر در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفته است .روش تحقیق
در این پژوهش روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی (مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه)
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استفاده شده است .همچنین به منظور تحلیل داده ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبهره گرفته شده است .نتایج نشان می
دهد که بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی از نمره  1به ترتیب نمره  0/49 ،0/72 ،0/86و  0/67را دریافت کرده اند.
بنابراین بعد اقتصادی وضعیت مناسب ،بعد اجتماعی وضعیت نسبتأ مناسب ،بعد زیست محیطی وضعیت متوسط و بعد کالبدی وضعیت
نسبتأ مناسب را دارد .همچنین طرح مسکن مهر شهر شهرضا در ارزیابی نهایی نمره  0/72را به خود اختصاص داده که نشان از اجرای
نسبتأ مناسب این طرح در شهر شهرضا می باشد.

واژگان کلیدی :طرح مسکن مهر ،مسکن ،گروه های کم درآمد شهری ،معیارهای کمی و کیفی ،شهر شهرضا.

 1نویسنده مسئول09133125938 ،Hnooraie@gmail.com :
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مقدمه:
خانه در معماری و مسکن درشهرسازی از مفاهیم بنیادی هستند .همچنین در ادبیات نوین برنامه ریزی شههری مسهکن
به عنوان یکی از عناصر کلیدی موثر بر کیفیت زندگی افراد جوامع تلقی می گردد (عسکری و بغهدادی .)120 :1395 ،واقعیهت
این است که مشکل مسکن همواره در همه جای دنیا به اشکال مختلفی وجود داشته است .اما مشکالت مسکن در کشور ههای
توسعه یافته با آن چه که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد ،متفاوت اسهت .درکشهورهای توسهعه یافتهه بیشهتر مشهکل
کیفیت مسکن مطرح می باشد( .پورمحمدی .)1 : 1385 ،درحالی که مشکالت مسهکن در کشهورهای در حهال توسهعه تحهت
سیطره غیر رسمی بودن ،جمعیت رو به رشد زاغه ها ،عرضه ناکافی زیرساخت های قابل تأمین ،مصالح سهاختمانی ،الگوههای
تأمین مالی ناکافی و شیوه های تصرف و کمبود مسکن مهی باشهد ( .)Abouelmagd et al., 2013: 457در ایهران نیهز همچهون
بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،موضوع تأمین مسکن به ویژه برای گروه های کم درآمد شههری از موضهوعات چهالش -
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برانگیز و استراتژیک بوده است .در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای درحال توسعه ،موضوع تامین مسکن به ویژه بهرای
اقشار کم درآمد شهری از موضوعات چالشبرانگیز و استراتژیک بوده است و همواره دولت ها کوشیده اند برای حهل مشهکل
مسکن اقشار کم درآمد شهری که به ویژه در چند دهه اخیر و به واسطه افزایش مههاجرت هها بهه شههرهای میهانی و بهزرگ،
گسترش روزافزونی یافته اند ،برنامه ها و سیاست های مختلفی را در قالب برنامه های توسعه در شهرهای مختلف اجهرا کننهد
که از آن جمله می توان به سیاستهای نوسازی ،آماده سازی زمین ،انبوه سازی ،مسکن اجتماعی ،مسکن اسهتیااری ،سیاسهتهای

of

حقوقی و سیاستهای مالی اشاره کرد (رضایی خبوشان و نعمتی مهر .)54 :1394 ،یکی از متاخرترین سیاسهت ههای دولهت در
جهت تأمین مسکن گروه های کم درآمد طرح مسکن مهر بوده است که از سال  1386با هدف کهاهش قیمهت مسهکن ،زمینهه
یابی برای اسکان کم درآمدها ،پایین آوردن هزینه های ساخت و نهایتأ حذف قیمت زمین بهه اجهرا درآمهد و نهوع متفهاوتی از

ve

روش خانه سازی ارزان قیمت بوده محسوب می گردد (حبیبی و همکاران.)6 : 1389 ،
از جمله شهرهای درگیر مشکل تأمین مسکن برای گروههای کم درآمد ،شهر شهرضا واقع در استان اصفهان مهی باشهد.

hi

این شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و قرارگیری در مرکز ارتباطی سه استان اصفهان ،فارس ،چهارمحال و بختیهاری
به عنوان یک شهر مهاجر پذیر محسوب شده و در چند دهه اخیر پذیرای مهاجرت های گسترده ای از روستائیان و گروه ههای
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کم درآمد بوده است .این موضوع باعث شده تا اسکان غیر رسمی به شدت در شهر شهرضا افهزایش یافتهه و ایهن شههر مهورد
توجه دولت برای اجرای طرح مسکن مهر قرار گیرد .علیرغم گذشت بیش از  5سال از افتتاح اولین ماموعه مسهکن مههر در
شهرضا ،بررسی های اولیه نشان می دهد که پژوهشی در ارتباط با وضعیت مسکن های مهر این شهر صورت نپذیرفتهه اسهت.
بنابراین در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع مسکن به عنهوان یهک نیهاز اساسهی زنهدگی بهه صهورت عها از یهک سهو و
گستردگی مسکن مهر شهر شهرضا و جاری شدن سکونت در آن از  5سال گذشته از سوی دیگر ،سهعی بهر آن اسهت تها ایهن
طرح در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با مشخص شهدن نقهاط قهوت و
ضعف آن پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت کمی و کیفی مسکن مهر شهرضا ارائه شود بنابراین پرسش اصهلی ایهن مقالهه آن
است که مطابقت طرح مسکن مهر به لحاظ معیارهای کمی و کیفی مسکن مناسب در شهر شهرضا به چه میزان اسهت ضهمن
اینکه بر اساس پیشینه پژوهش می توان فرضیه را بدین صورت تبیین نمود که «به نظر می رسد طرح مسهکن مههر شهرضها بها
معیارهای کمی و کیفی مسکن مناسب ،فاصله عمیقی داشته باشد.
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پیشینه پژوهش:
طرح مسکن مهر ،به عنوان یکی از سیاستهای اخیر دولت ایران در تامین مسکن برای اقشار کم درآمد بر مبنهای رویکهرد
ساخت مسکن اجتماعی1می باشد .این طرح در قالب واگذاری حق بهره بهرداری از زمهین بهرای سهاخت مسهکن کوچهک بها
متوسط زیربنای  75متر مربع و با هدف کاهش و حذف هزینه زمین از از قیمت تما شده ساختمان برای انطباق با تهوان مهالی
خانوارهای کم درآمد و میان درآمد در نظر گرفته شد .در اهداف کلی طرح مسکن مهر ،کمهک بهه تهأمین مسهکن اقشهار کهم
درآمد ،ارتقاء کمی و کیفی تولید و عرضه مسکن ،کاهش نابرابری در برخورداری از مسکن مناسب ،پاالیش محیط کالن شههر
ها و بهبود ارتقاء معیارهای زیست محیطی ،جذب سرمایه های کوچک ،جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت زمهین و مسهکن،
جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی و ارتقاء عدالت اجتماعی اشاره شده است (خلیلهی و همکهاران .)84 : 1393 ،در ارتبهاط بها
مسکن مهر و اثرات آن مطالعات متعددی صورت پذیرفته است که از آن جملهه مهی تهوان بهه پهژوهش «سهعیدی رضهوانی و
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کاظمی» در سال  1390در مقاله ای تحت عنوان «بازشناسی چارچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاسهت ههای جهاری
توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی شهر نطنز» اشاره نمود که در آن بر این موضوع تاکید شده است که در شهرهایی کهه
امکان بارگذاری توسعه درون افزا وجود دارد ،استقرار و مکان گزینی مسکن مهر ورای ساختار و سازمان فضایی شهکل یافته
شهر ،هزینه های مضاعفی را در تأمین زیرساخت ها و خدمات شهری به مدیریت شهری تحمیل می کند .حال آنکه با هدایت
جریان های سرمایه گذاری دولتی به سمت توسعه درون زا ،ضمن استفاده بهینه از ظرفیت های موجهود هزینهه ههای توسهعه
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شهری در عرصه های محیطی ،اقتصادی و اجتماعی به مراتب کاهش خواهد یافت.
همچنین «رضایی و کمائی زاده» درسال  1391در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی میهزان رضهایتمندی سهاکنان از ماتمهع
های مسکن مهر :مطالعه موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد» ،با تدوین ده معیارتسههیالت ماتمهع ،دسترسهی و حمهل

ve

ونقل ،مدیریت و نگهداری ،اقتصادی ،امنیت ،روشنایی و تهویه ،دید و منظر ،ویژگیهای کالبدی ،روابهط همسهایگی و زیسهت
محیطی را از ساکنان آن ماتمع ها مورد پرسش قرار دادند .در این مورد پژوهی وضعیت رضایتمندی از ویژگی های کالبهدی

hi

به همراه دو معیار امنیت و روشنایی و تهویه ،زیاد ارزیابی گردیده و سایر معیارها متوسط و رضایتمندی از معیار اقتصادی ،کم
ارزیابی شدند«.سلطان پناه و حسینی» در سال  1391در پژوهشی تحت عنوان «کیفیت ( )QFDدر ارزیهابی کیفهی پهرو ه ههای
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ساختمانی ،مطالعه موردی پرو ه مسکن مهر شهرستان سنندج« ،پنج نوع مالحظهات شهامل مالحظهات فنهی (طراحهی واحهد،
طراحی سایت و ساختمان ،کیفیت اجرا ،کیفیت مصالح) ،مالحظات اقتصادی (هزینه ساخت ،نحوه پرداخت ،تسهیالت مهالی)،
مالحظات سلیقه ای (نمای داخلی ،نمای خارجی ،معماری داخلی ،نوع مصالح و تاهیهزات) و مالحظهات آسایشهی (ایمنهی،
امکانات رفاهی ،امکانات جنبی) را مدنظر قرار داده و آنها را از طریق پرسشنامه از ساکنین مورد تحلیل قرار داده انهد .تحقیهق
آنها نشان می دهد که مالحظات فنی بیشترین اهمیت  46/2درصد و مالحظات سلیقه ای کمترین اهمیت  7/6درصد را از نظر
کاربران دارا می باشد.
«عزیزی و رحمانی» در سال  1393در پژوهش خود تحت عنوان «ارزیابی کیفیت محیط در ماموعه های مسکونی اقشار
کم درآمد :مورد پژوهی ماموعه های مسکونی مهر شهر تاکستان» ،چنین نتیاه گرفتند که ساکنین این ماموعه هها از کیفیهت
1

سه رویکرد غالب تامین مسکن اقشار کم درآمد و زمان رواج آنها عبارتند از :رویکرد ساخت مسکن اجتماعی (بین سال های  1945تا

)1960؛ رویکرد ارائه زمین و خدمات (بین سال های  1972تا  )1980و رویکرد توانمندسازی و ایااد قوانین و مقررات حمایتی (از دهه
 1980تا کنون) (.)Abouelmagd et al., 2013; Harris & Ceinwen, 2003
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محیط سکونت خود ناراضی می باشند .آنها همچنین در تحقیق خود بر اهمیت زندگی محله ای به جای زندگی ماموعهه ای
اشاره نموده و نشان دادند که عوامل اجتماعی نظیر همسایه ها ،امنیت ،تعامالت و تعلق به مکان معیارهای مههم تهری هسهتند.
«فیروزی و همکاران» در سال  1393نیز ضمن بررسی مسکن مهر شهر امیدیه بدین نتیاه رسیدند که وضعیت مسکن مهر ایهن
شهر را چنین می توان تبیین نمود )1 :ساکنان این طرح اغلب دارای مشاغل کاذب می باشند؛  )2امنیت در این طهرح بهه علهت
مکان یابی نامناسب و فاصله از شهر و مااورت با کاربری های ناسازگار پایین می باشد؛  )3دسترسی به کاربری های خدماتی
نامناسب می باشد .در رفع این مشکالت نیز ،ایااد و تقویت زیرساخت ها و تاهیزات شههری بهه صهورت متهوازن در سهطح
طرح واحدهای مسکن مهر امیدیه پیشنهاد می گردد
«شکوهی و ارفعی» در مطالعه خود در سال  1394ارتباط با مسکن مهر شهر باستان بهه ایهن نتیاهه رسهیدند کهه طهرح
مذکور ماددا نگاهی به اقضار متوسط رو به باال داشته و اکثر اقشار پایین از این طهرح رضهایت ندارنهد و طهرح مسهکن مههر
نتوانسته است در تعیین نیازمندان واقعی موفق باشد«.حاازی» در سال  1394نیز در ارتباط بها مسهکن مههر شههر ماهشههر در
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پژوهشی اشاره داشته است که سطح رضایت مندی سکونتی در ماتمع های مسکن مهر شهر ماهشهر  2/83می باشد که نشهان
از رضایت متوسط و نسبی ساکنان این طرح می باشد .شاخص های تسهیالت ماتمع ،امنیت ،روشنایی و تهویه از نقاط ضعف
این طرح محسوب می شوند .با توجه به کلیه موارد فوق االشاره می توان گفت سناه های مناسب برای ارزیابی مسکن مهر به
عنوان اقشار کم درآمد شهری به صورت کمی و کیفی قابل طبقه بندی در قالب چهار دسته «اقتصهادی»« ،اجتمهاعی»« ،زیسهت

of

محیطی» و «کالبدی» طیق جدول ( )1می باشد.

جدول  -1سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر به لحاظ معیارهای کمی و کیفی مسکن مناسب
ابعاد

سناه ها

سناه ها

ابعاد

قیمت هر متر مربع مسکن

ve

اقتصادی

مبلغ پیش پرداخت

مساحت فضای باز در واحد مسکونی

نسبت اقساط به درآمدخانوار

کیفیت بناهای مسکونی

رضایت کلی ذینفعان از طرح مسکن مهر
وضعیت امنیت در اطراف مسکن

تخصیص فضا در واحد مسکونی

hi

اطالع رسانی برای استفاده از طرح مسکن مهر
اجتماعی

زیر بنای واحد مسکونی

کالبدی

طراحی زیبایی داخلی مسکن

هماهنگی کالبد مسکن با سبک زندگی ذینفعان

Ar
c

میزان حس تعلق و وابستگی در محیط زندگی

دسترسی به تأسیسات شهری

وضعیت معابر اطراف مسکن

دسترسی به مراکز خدماتی

وضعیت نمای ساختمان ها

دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت آن

زیست

نظافت و پاکیزگی اطراف مسکن

فاصله از مرکز شهر

محیطی

وضعیت فضای سبز اطراف مسکن

دسترسی به خیابان های اصلی

میزان آلودگی صوتی
وضعیت نور و تهویه هوا در واحد های مسکونی

-

عزیزی و رحمانی1393 ،؛ خلیلی و همکاران1393 ،؛ مهرافزون1393 ،؛ رضایی و کمائی زاده1391 ،؛ سلطان پناه و حسینی1391 ،؛ ;Abouelmagd et al., 2013
Mulder et al., 2010; Moon, 2010; Alper, 2009; O’Neill, 2008; Dietrich, 2008; Gang and Brent, 2006; Harris & Ceinwen,
2003

روش شناسی پژوهش:
در این مقاله از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی استفاده می شود .بدین صورت که بعد از شناسایی سناه ههای ارزیهابی
مسکن مهر ،وضعیت این مساکن در شهر شهرضا توصیف و سپس تازیه و تحلیل گشته و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبهود
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آن ارائه می گردد .همچنین به منظور گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میهدانی (مشهاهده ،پرسشهنامه و
مصاحبه) با تکیه بر طیف لیکرت پنج گانه استفاده شده است .بدین طریق که ابتدا وضعیت سناه های مشهاهده ای ،مشهخص
گردید و سپس جهت تعیین چگونگی وضعیت سناه های مصاحبه ای نیز از  10نفر از کارکنهان بخهش مسهکن از اداره راه و
شهرسازی شهرستان شهرضا مصاحبه عمیق به عمل آمد .ضمن اینکه بهرای تعیهین وضهعیت سهناه ههای پرسهش نامهه ای از
ذینفعان طرح مسکن مهر شهر شهرضا پرسشگری شد .بدین صورت که با توجه به اینکه طرح مسهکن مههر شههر شهرضها در
 159پالك اجرا شده که جامعه آماری این پژوهش محسوب می گردد ،با استفاده از روش کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده
تعداد  113پالك مسکونی از این طرح مورد پرسشگری قرار گرفتند .در ادامه بعد از مشخص شدن امتیاز هر یک از سناه هها،
به منظو ر تعیین ارزش ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی) و تعیین ارزش نهایی طهرح مسهکن مههر از روش
تحلیل چند معیاره  AHPاستفاده گردید .برای این منظور با فرض هموزن در نظر گرفتن سناه های هر بعد ،جهت تعیهین وزن
بعد ها در ارزیابی نهایی طرح مسکن مههر تعهداد  30پرسشهنامه توسهط متخصصهان و خبرگهان تکمیهل گردیهده اسهت .ایهن
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متخصصان شامل کارکنان اداره راه و شهرسازی شهرسهتان شهرضها ،کارکنهان شههرداری شههر شهرضها ،اسهاتید دانشهگاهی و
کارکنان تعاونی های طرح مسکن مهر می باشد .پس از مقایسه دودوئی ایعاد در این پرسشنامه ،میانگین پاسخ ها در نهر افهزار
 Expert choiceوارد گردیده و وزن نهایی به دست آمده است.
جدول  -2روش گردآوری داده ها در سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ ابعاد اقتصادی و اجتماعی

نامناسب ()1

قیمت هر متر مربع

بیشتر از 650

مسکن

نسبتأ نامناسب
()2

 551تا 650

متوسط ()3
 451تا 550

ve

اقتصادی

of

ابعاد

سناه ها

معیارهای امتیاز دهی
()4
 350تا 450
هزار تومان

تومان

 11تا  20درصد

کمتر از  10درصد

هزینه کل

هزینه کل
کمتر از  10درصد
درآمد خانوار

 41تا  50درصد

 31تا  40درصد

 21تا  30درصد

هزینه کل

هزینه کل

هزینه کل

نسبت اقساط به

 41تا  50درصد

 31تا  40درصد

 21تا  30درصد

 10تا  20درصد

درآمدخانوار

درآمد خانوار

درآمد خانوار

درآمد خانوار

درآمد خانوار

استفاده از طرح مسکن

کم

نسبتأ کم

متوسط

مهر
رضایت کلی ذینفعان
از طرح مسکن مهر
وضعیت امنیت در
اطراف مسکن

کم
کم

نسبتأ کم
نسبتأ کم

متوسط
متوسط
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hi

هزار تومان

هزار تومان

مبلغ پیش پرداخت

مناسب ()5
کمتر از  350هزار

هزار تومان

اطالع رسانی برای

اجتماعی

نسبتأ مناسب

روش

نسبتأ زیاد

نسبتأ زیاد
نسبتأ زیاد

زیاد

زیاد
زیاد

گردآوری
مصاحبه
مصاحبه
مصاحبه

پرسشنامه

پرسشنامه
پرسشنامه

میزان حس تعلق و
وابستگی در محیط

کم

نسبتأ کم

متوسط

زندگی
ماخذ :مطالعات نویسندگان.1396 ،
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نسبتأ زیاد

زیاد

پرسشنامه
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جدول  -3روش گردآوری داده ها در سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ بعد زیست محیطی
ابعاد

معیارهای امتیاز دهی

سناه ها
وضعیت معابر اطراف مسکن

وضعیت نمای ساختمان ها

زیست
محیطی

عرض کم و آسفالت

عریض و آسفالت

نشده

نشده

عد زیبایی ،عد

عد هماهنگی و

هماهنگی و تنوع در

تنوع در رنگ

رنگ و نوع مصالح

مصالح

نظافت و پاکیزگی اطراف

آلوده بودن محیط،

مسکن

هوا و آب

وضعیت فضای سبز اطراف
مسکن

آلوده بودن محیط

واحد های مسکونی

زیر بنای واحد مسکونی

مساحت فضای باز در واحد

تخصیص فضا در واحد
مسکونی
مسکن
هماهنگی کالبد مسکن با

مصالح

مصالح

تمیز بودن محیط و

تمیز بودن محیط ،هوا

هوا

و آب

نسبتأ کم

متوسط

نسبتأ زیاد

زیاد

نسبتأ کم

متوسط

نسبتأ زیاد

زیاد

پرسشنامه

کمتر از  60متر

 61تا  80متر

 81تا  100متر

 101تا  120متر

بیشتر از  120متر

مشاهده

کمتر از  10متر

 10تا  20متر

 21تا  30متر

 31تا  40متر

 41متر و بیش تر

مشاهده

قابل نگهداری

نوساز

در حال ساخت

مشاهده

متوسط

نسبتأ مناسب

مناسب

پرسشنامه

نسبتأ زیاد

زیاد

پرسشنامه

کم
کم

مخروبه

تخریبی

نامناسب

نسبتأ نامناسب

کم

نسبتأ کم

کم

نسبتأ کم

متوسط
متوسط

نسبتأ زیاد

شهری

تأسیسات شهری

برق

برق و گاز

برق ،گاز ،تلفن

عد دسترسی به

دسترسی به کاربری

دسترسی به کاربری

دسترسی به کاربری

مراکز خدماتی

های تااری

های تااری و

های تااری،

آموزشی

آموزشی ،اداری،

زیاد

مشاهده

پرسشنامه

دسترسی مناسب به
آب ،برق ،گاز ،تلفن و

مشاهده

سیستم فاضالب

Ar
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دسترسی به تأسیسات

عد دسترسی به

دسترسی به آب و

دسترسی به آب و

دسترسی به حمل و نقل

مشاهده

پرسشنامه

معدود درخت

وجود درختکاری

دسترسی به آب،

دسترسی به مراکز خدماتی

دسترسی مناسب به

کاربری های تااری،
آموزشی ،اداری،

مشاهده

فرهنگی

نامناسب

نسبتأ نامناسب

متوسط

نسبتأ مناسب

مناسب

پرسشنامه

فاصله از مرکز شهر

بیش از  6000متر

 4001تا  6000متر

 2001تا  4000متر

 1000تا  2000متر

کمتر از  1000متر

مشاهده

دسترسی به خیابان های

عد دسترسی به

اصلی

خیابان های اصلی

عمومی و کیفیت آن

دسترسی با دید
نامناسب و مسافت

دسترسی قابل دید

زیاد
ماخذ :مطالعات نویسندگان.1396 ،
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تنوع در رنگ

hi

سبک زندگی ذینفعان

زیبایی ،هماهنگی و

زیبایی ،هماهنگی و
تنوع در رنگ و نوع

مشاهده

چمن

ve

طراحی زیبایی داخلی

تمیز بودن محیط

شده

آسفالت شده

وجود درختکاری و

of

کیفیت بناهای مسکونی

زیبایی

عریض و آسفالت

عریض ،تمیز و

مشاهده

چمن و گل کاری

درختکاری ،چمن و

وجود تعدادی

آسفالت شده

نسبتأ مناسب ()4

مناسب ()5

گردآوری

وجود درختکاری،
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وضعیت نور و تهویه هوا در

مسکونی

عد وجود
گل کاری

میزان آلودگی صوتی

کالبدی

نامناسب ()1

نسبتأ نامناسب ()2

متوسط ()3

روش

دسترسی قابل دید و
مسافت کم

دسترسی مناسب ،قابل
دید ،راحت و مسافت
کم

مشاهده

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /35زمستان 1397

129

جدول  -4روش گردآوری داده ها در سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ بعد کالبدی
ابعاد

معیارهای امتیاز دهی

سناه ها
زیر بنای واحد مسکونی
مساحت فضای باز در واحد
مسکونی
کیفیت بناهای مسکونی
تخصیص فضا در واحد
مسکونی
طراحی زیبایی داخلی مسکن
هماهنگی کالبد مسکن با
سبک زندگی ذینفعان

نامناسب ()1

نسبتأ نامناسب ()2

متوسط ()3

نسبتأ مناسب ()4

مناسب ()5

گردآوری

کمتر از  60متر

 61تا  80متر

 81تا  100متر

 101تا  120متر

بیشتر از  120متر

مشاهده

کمتر از  10متر

 10تا  20متر

 21تا  30متر

 31تا  40متر

 41متر و بیش تر

مشاهده

مخروبه

تخریبی

قابل نگهداری

نوساز

در حال ساخت

مشاهده

نامناسب

نسبتأ نامناسب

متوسط

نسبتأ مناسب

مناسب

پرسشنامه

کم

نسبتأ کم

متوسط

نسبتأ زیاد

زیاد

پرسشنامه

کم

نسبتأ کم

متوسط

نسبتأ زیاد

زیاد

پرسشنامه

عد دسترسی به

دسترسی به آب و

دسترسی به آب و

دسترسی به آب،

تأسیسات شهری

برق

برق و گاز

برق ،گاز ،تلفن

آب ،برق ،گاز ،تلفن و

مشاهده

دسترسی به کاربری

دسترسی به کاربری

های تااری و

های تااری،

آموزشی

آموزشی ،اداری،
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کالبدی

دسترسی به تأسیسات شهری

دسترسی به مراکز خدماتی

عد دسترسی به

دسترسی به کاربری

مراکز خدماتی

های تااری

of

دسترسی به حمل و نقل

نامناسب

نسبتأ نامناسب

فاصله از مرکز شهر

بیش از  6000متر

 4001تا  6000متر

دسترسی به خیابان های

عد دسترسی به

اصلی

خیابان های اصلی

عمومی و کیفیت آن

روش

دسترسی مناسب به
کاربری های تااری،
آموزشی ،اداری،
فرهنگی

متوسط

نسبتأ مناسب

 2001تا  4000متر

 1000تا  2000متر

کمتر از  1000متر

مشاهده

دسترسی قابل دید

دسترسی قابل دید و
مسافت کم

دسترسی مناسب ،قابل
دید ،راحت و مسافت
کم

hi

ماخذ :مطالعات نویسندگان1396 ،

محدوده مورد مطالعه:
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قلمرو مکانی این پژوهش مربوط به طرح مسکن مهر واقع در شهر شهرضها مهی باشهد .شههر شهرضها در  80کیلهومتری
جنوب شهر اصفهان قرار دارد .طرح مسکن مهر شهر شهرضا از سال  1386توسط دولت و از طریهق وزارت راه و شهرسهازی
آغاز شده و در سال  1391با اتما رسید .در اولین مرحله از طرح مسهکن مههر  1723واحهد مسهکونی در فهاز  3و 4شههرك
سروستان شهر شهرضا توسط شرکت های تعاونی ساخته و به گروه های کم درآمد متقاضی اعطا گردید .در مرحله دو از این
طرح تعداد  1624واحد مسکونی در فاز  4شهرك سروستان توسط انبوه سازان ساخته شد و با این احتساب در مامهوع طهرح
مسکن مهر در  159پالك مسکونی در شهر شهرضا ساخته شده است.
یافته های تحقیق:
در این قسمت سناه های معرفی شده ،بر اساس شناخت و تحلیل وضع موجود مسکن مهر شهرضا از طرق مشهاهده،
پرسشنامه و یا مصاحبه امتیازدهی گردید (جدول  6 ،5و .)7
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مشاهده

مناسب

ve

زیاد

سیستم فاضالب

پرسشنامه

دسترسی با دید

نامناسب و مسافت

دسترسی مناسب به

مشاهده

ارزیابی طرح مسکن مهر به لحاظ معیارهای کمی و کیفی......
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جدول  -5امتیازدهی سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ ابعاد اقتصادی و اجتماعی
بعد

توضیح

سناه
قیمت هر متر مربع
مسکن

امتیاز

تصویر مربوطه

قیمت هر متر مربع مسکن در طرح مسکن مهر بین 350
4

تا  450هزار تومان بوده ،بنابراین قیمت مسکن نسبتأ
مناسب بوده است
این مبلغ بین  11تا  20درصد هزینه کل مسکن بوده

اقتصادی

مبلغ پیش پرداخت

4

است .بنابراین مبلغ پیش پرداخت نسبتأ مناسب بوده
است.

نسبت اقساط به
درآمد خانوار

اقساط باز پرداخت کمتر از  10درصد درآمد خانوار بوده
است .بنابراین نسبت اقساط به درآمد خانوار مناسب می
باشد.
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متوسط

اطالع رسانی برای

میانگین پاسخ ها برابر با  4/12می باشد .بنابراین وضعیت

استفاده از طرح

اطالع رسانی به گروه های کم درآمد برای استفاده از طرح

مسکن مهر

مسکن مهر نسبتأ مناسب می باشد.

رضایت کلی ذینفعان

میانگین پاسخ ها برابر با  4/76می باشد .بنابراین رضایت

از طرح مسکن مهر

کلی ذینفعان از طرح مسکن مهر نسبتأ مناسب می باشد.

اطراف مسکن

امنیت در اطراف مسکن ها متوسط می باشد.

8/6
5/7

میانگین پاسخ ها برابر با  2/22می باشد .بنابراین وضعیت
این سناه نسبتأ نامناسب می باشد

ماخذ :مطالعات نویسندگان.1396 ،

نامناسب
نسبتأ نامناسب
 11/نسبتأ مناسب
مناسب

2
4/4 4/7
3/2

4/76

3/11

نقشه  )1موقعیت طرح مسکن مهر در شهر شهرضا (مأخذ :مهندسین مشاور پارسوماش ،1392 ،ترسیم :نویسندگان)1396 ،
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4/12

hi

زندگی

مناسب
24/
7
7/1
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وابستگی در محیط

81/
2

نسبتأ نامناسب

نامناسب
نسبتأ مناسب

ve

وضعیت امنیت در

میانگین پاسخ ها برابر با  3/11می باشد .بنابراین وضعیت

میزان حس تعلق و

53/
9

متوسط

of

اجتماعی

5

2/22
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جدول  -6امتیازدهی سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ بعد زیست محیطی
بعد

سناه

توضیح

وضعیت معابر

معابر اطراف مسکن ها آسفالت می باشد .بنابراین

اطراف مسکن

وضعیت این سناه متوسط می باشد.

وضعیت نمای
ساختمان ها

نظافت و پاکیزگی

محیطی

وضعیت فضای

سبز اطراف مسکن

با مشاهده نماهای ساختمان ها می توان دریافت که
زیبا می باشند اما در رنگ و نوع مصالح تنوع ندارند.

3

بنابراین وضعیت آن ها متوسط می باشد.
با مشاهده اطرف ساختمان ها می توان دریافت
مقداری نخاله های ساختماعی و زباله وجود دارد.

2

بنابراین وضعیت سناه نسبتأ نامناسب می باشد.

با مشاهده اطرف ساختمان ها می توان دریافت

تعدادی معدود درخت کاری وجود دارد .بنابراین

of

صوتی

وضعیت این سناه نسبتأ نامناسب می باشد

hi

میانگین پاسخ ها برابر با  2/39می باشد .بنابراین
وضعیت این سناه نسبتأ نامناسب می باشد

ماخذ :مطالعات نویسندگان.1396 ،
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واحدهای مسکونی

2/29

ve

میزان آلودگی

تهویه هوا در

2

وضعیت سناه نسبتأ نامناسب می باشد.

میانگین پاسخ ها برابر با  2/29می باشد .بنابراین

وضعیت نور و
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اطراف مسکن
زیست

تصویر مربوطه

امتیاز

2/39
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جدول  -7امتیازدهی سنجه های ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا به لحاظ بعد کالبدی
بعد

توضیح

سناه
زیربنای واحد مسکونی

تصویر مربوطه

زیربنای واحد های مسکونی بین  80تا  90متر می باشد .بنابراین

3

وضعیت زیربنای واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر متوسط می باشد.

مساحت فضای باز در

مساحت فضای باز به ازای هر واحد مسکونی  15متر می باشد .بنابراین

واحد مسکونی

وضعیت این سناه مسکونی نسبتأ نامناسب می باشد.

کیفیت بناهای مسکونی

2

با مشاهده بناهای مسکونی طرح مسکن مهر می توان دریافت که کیفیت

4

بناها نوساز می باشد .بنابراین وضعیت این سناه نسبتأ مناسب می باشد

متوسط

تخصیص فضا در واحد

امتیاز

میانگین پاسخ ها برابر با  3/03می باشد .بنابراین وضعیت تخصیص
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مسکونی

فضاها در واحد مسکونی در طرح مسکن مهر متوسط می باشد.

طراحی زیبایی داخلی

میانگین پاسخ ها برابر با  3/32می باشد .بنابراین وضعیت طراحی زیبایی

مسکن

داخل ساختمان ها متوسط می باشد.

نسبتأ نامناسب
مناسب

12/
2 10/
4

متوسط

نسبتأ نامناسب
مناسب

16/
3 15/
2

نامناسب
58/
مناسب
نسبتأ

6
7/7
11/
1

3/03

نامناسب
56/
مناسب
نسبتأ

10/2
1

3/32

2/2

شهری

مناسب می باشد.

مسکن ها به مراکز تااری و اداری دسترسی دارند .بنابراین دسترسی
مسکن ها به مراکز خدماتی متوسط می باشد.

دسترسی به حمل و نقل

میانگین پاسخ ها برابر با  2/74می باشد .بنابراین وضعیت این سناه

عمومی و کیفیت آن

نسبتأ نامناسب می باشد

با توجه به نقشه گوگل ارس فاصله مسکن ها تا مرکز شهر  3500متر
می باشد .بنابراین فاصله مسکن ها نسبت به مرکز شهر متوسط می باشد.

دسترسی به خیابان های

دسترسی مسکن ها به خیابان های اصلی قابل دید با مسافت کم می

اصلی

باشد .بنابراین وضعیت این سناه نسبتأ مناسب می باشد.
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3/47

کلیه مسکن ها به تأسیسات آب ،برق ،گاز ،تلفن و سیستم فاضالب

شهری دسترسی دارند .بنابراین دسترسی مسکن ها به تأسیسات شهری

متوسط

فاصله از مرکز شهر

2/4
4/1

5

Ar
c

دسترسی به مراکز خدماتی

باشد.

2

hi

دسترسی به تأسیسات

میانگین پاسخ ها برابر با  3/47می باشد .بنابراین وضعیت هماهنگی
کالبد مسکن با سبک زندگی ذینفعان در طرح مسکن مهر متوسط می

18/
2 20/
1

ve

سبک زندگی ذینفعان

of

کالبدی

هماهنگی کالبد مسکن با

متوسط

نسبتأ نامناسب
مناسب

نامناسب
55/
مناسب
نسبتأ

نسبتأ نامناسب
مناسب

13/
3 11/
4

3

نامناسب
نسبتأ مناسب

26/ 40/
4 2
8/7

2/74

3

4
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شایان ذکر است که به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ بهره گرفته شده اسهت .مطهابق جهدول ()8
مقدار آلفای کرونباخ برابر با  0/75می باشد که باتوجه به اینکه عدد مربوطه بزرگ تر از  0/7اسهت ،بنهابراین مهی تهوان گفهت
پایایی پرسشنامه مورد تایید می باشد .ضمن اینکه به منظور تعیین سطح معناداری سناه های پرسشنامه ای ،از آزمون تی تهک
نمونه ای استفاده شده است .بر اساس این آزمون ،سطح معناداری همه سهناه هها (بهه جهز سهناه تخصهیص فضها در واحهد
مسکونی) کوچک تر از مقدار  0/05بوده و بنابراین با اطمینان  95درصد می توان گفت در جامعه آماری این سهناه هها دارای
فاصله معنادار از میانگین ( )3می باشند.
جدول  -8سطح معناداری سنجه های پرسشنامه ای و سطح پایایی پرسشنامه
اطالع رسانی برای استفاده از طرح مسکن مهر

4/12

0/00

رضایت کلی ذینفعان از طرح مسکن مهر

4/76

0/00

وضعیت امنیت در اطراف مسکن

3/11

0/048

2/22

0/00

2/29

0/00

وضعیت نور و تهویه هوا در واحدهای مسکونی

2/39

0/00

تخصیص فضا در واحد مسکونی

3/03

0/094

3/32

0/041

هماهنگی کالبد مسکن با سبک زندگی ذینفعان

3/47

0/037

دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت آن

2/74

0/045
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سناه پرسشنامه ای

میانگین پاسخ ها

سطح معناداری ()sig

میزان حس تعلق و وابستگی در محیط زندگی
میزان آلودگی صوتی

طراحی زیبایی داخلی مسکن

آلفای کرونباخ

0/75

of
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ve

در ادامه نیز جهت دستیابی به اوزان هر یک از سناه ها و نهایتاً تحلیل و نتیاه گیری کلی ،از روش فرایندتحلیلسلسهله-

hi

مراتبی ( )AHPو نر افزار  Expert Choiceبا استفاده از نظهر متخصصهین و خبرگهان مربوطهه ،بههره گرفتهه شهد و وزن ههای
مستخرج با عنایت به امتیاز حاصله ،ارزش نهایی هر یک از مولفه ها و سناه ها و همچنین ارزش نهایی مسهکن مههر شهرضها
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طبق جدول ( )9با نرخ سازگاری  0/037به دست آمد.
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جدول  -9وضعیت ابعاد و سنجه ها به لحاظ وزن ،امتیاز و ارزش نهایی آن
بعد

وزن بعد

اقتصادی

0/36

اجتماعی

0/21

محیطی

قیمت هر متر مربع مسکن

0/44

0/8

0/13

0/35

مبلغ پیش پرداخت

0/27

0/8

0/08

0/22

نسبت اقساط به درآمد خانوار

0/29

1

0/10

0/29

جمع بعد اقتصادی

1

اطالع رسانی برای استفاده از طرح مسکن مهر

0/19

0/82

0/03

رضایت کلی ذینفعان از طرح مسکن مهر

0/30

0/95

0/06

0/28

وضعیت امنیت در اطراف مسکن

0/32

0/62

0/04

0/20

میزان حس تعلق و وابستگی در محیط زندگی

0/20

0/44

0/02

0/09

جمع بعد اجتماعی

1

وضعیت معابر اطراف مسکن

0/17

0/6

0/01

وضعیت نمای ساختمان ها

0/13

0/6

0/01

0/08

نظافت و پاکیزگی اطراف مسکن

0/17

0/4

0/01

0/07

وضعیت فضای سبز اطراف مسکن

0/14

0/4

0/01

0/06

میزان آلودگی صوتی

0/15

0/458

0/01

0/07

وضعیت نور و تهویه هوا در واحدهای مسکونی

0/23

0/478

0/02

0/11

جمع بعد زیست محیطی

1

زیربنای واحد مسکونی

0/49

0/07

0/4

0/01

0/03

0/09

0/8

0/02

0/07

تخصیص فضا در واحد مسکونی

0/011

0/606

0/02

0/07

طراحی زیبایی داخلی مسکن

0/07

0/664

0/01

0/05

هماهنگی کالبد مسکن با سبک زندگی ذینفعان

0/13

0/694

0/03

0/09

دسترسی به تأسیسات شهری

0/12

1

0/03

0/12

دسترسی به مراکز خدماتی

0/09

0/6

0/02

0/05

دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت آن

0/11

0/548

0/02

0/06

of

0/10

0/6

0/02

0/06

کیفیت بناهای مسکونی

hi
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1

ve

کالبدی

0/72
0/10

مساحت فضای باز در واحد مسکونی

0/29

0/86
0/16
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زیست

0/14

سناه

وزن سناه

امتیاز نرمال شده سناه

ارزش نهایی سناه

ارزش نهایی بعد

فاصله از مرکز شهر

0/05

0/6

0/01

دسترسی به خیابان های اصلی

0/05

0/8

0/01

جمع بعد کالبدی

1

جمع کل

0/03
0/04
0/67

0/72
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بر اساس جدول فوق ،میتوان گفت:
 oاوالً طرح مسکن مهر شهرضا به عنوان یکی از روش های تهأمین مسهکن گهروه ههای کهم درآمهد در بعهد اقتصهادی از
وضعیت مناسبی (امتیاز  0.86از  )1برخوردار است و این موضوع به دلیل قیمت و پیش پرداخت نسبتا مناسب و نسهبت
اقساط مناسب می باشد.
 oثانیاً اگرچه طرح مسکن مهر در بعد اجتماعی از بابت میزان حهس تعلهق و وابسهتگی در محهیط زنهدگی نمهره مناسهبی
دریافت نکرده است و دچار نقصان جدی است ،ولیکن نتایج مرتبط با وضعیت اطالع رسانی و رضهایت کلهی ذینفعهان
نسبتأ مناسب و وضعیت امنیت در اطراف مسکن ها متوسط بوده و از این رو در ماموع طهرح مسهکن مههر شهرضها از
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منظر بعد اجتماعی از وضعیتی نسبتاً مناسب (امتیاز  0.72از  )1برخوردار است.
 oثالثاً طرح مذکور به لحاظ بعد زیست محیطی ،وضعیتی متوسط ( 0.49از  )1دارد و این به دلیل وضعیت نسهبتاً نامناسهب
نظافت و پاکیزگی ،وضعیت فضای سبز ،میزان آلودگی صوتی ،وضعیت نور و تهویه هوا در واحدهای مسهکونی در ایهن
پرو ه است.
 oرابعاً به دلیل وضعیت متوسط زیربنای واحد مسکونی ،تخصیص فضا در واحد مسکونی ،طراحی زیبایی داخلهی مسهکن
هماهنگی کالبد مسکن با سبک زندگی ذینفعان ،دسترسی به مراکز خدماتی و فاصله از مرکز شهر ،وضعیت نسبتاً مناسب
کیفیت بناهای مسکونی و دسترسی به خیابان های اصلی و وضعیت مناسب دسترسی بهه تأسیسهات شههری ،علهی رغهم
وضعیت نسبتاً نامناسب مسکن مهر به لحاظ دسترسی به حمل و نقل عمومی و کیفیت آن و مساحت فضای باز در واحد
مسکونی ،طرح مسکن مهر شهرضا از وضعیت نسبتاً مناسبی ( 0.67از  )1به لحاظ کالبدی برخوردار است.
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در ماموع نیز به عنایت به کل مباحث فوق و ضرایب اهمیت دودویی مستخرج از  ،AHPطرح مسهکن مههر شهرضها از

نمره

رتبه

اقتصادی

0/86

1

اجتماعی

0/72

2

کالبدی

0/67

3

زیست محیطی

0/49

4

وضعیتی نسبتا مناسب ( 0.72از  )1برخوردار است که این موضوع طبهق جهدول ( )10ناشهی از وضهعیت مناسهب اقتصهادی،
وضعیت نسبتا مناسب اجتماعی و کالبدی و وضعیت متوسط زیست محیطی این پرو ه است.
جدول  -10نمره و رتبه ابعاد مختلف در ارزیابی طرح مسکن مهر شهر شهرضا
ابعاد

of

ve

ماخذ :مطالعات نویسندگان.1396 ،

نتیجهگیری:

hi

در پژوهش حاضر به ارزیابی طرح مسکن مهر شهرضا به لحاظ معیارهای کمی و کیفی مسکن مناسب و در قالب ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی پرداخته شد .نتایج بیانگر آن بود که طرح مسکن مهر شهرضا به عنوان یکی از
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روش های تأمین مسکن گروه های کم درآمد در بعد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی به ترتیب از وضعیتی
مناسب ،نسبتاً مناسب ،متوسط و نسبتاً مناسبی برخوردار است .ضمن اینکه در ماموع نیز با توجه به ضرایب اهمیت دودویی
مستخرج از  ،AHPطرح مسکن مهر شهرضا از وضعیتی نسبتا مناسب دارد .بر این اساس می توان چنین استدالل نمود که
اگرچه طرح مسکن مهر شهرضا نسبت به بسیاری از طرح های مسکن مهر در شهرهای دیگر همچون شهر نظنز ،یزد ،تاکستان،
بروجرد ،امیدیه و ماهشهر که در پیشینه به آن اشاره شد ،از وضعیت مطلوبتری برخوردار است ،ولیکن همچنان دچار نقصان
هایی جدی در ارتباط با حس تعلق و وابستگی ساکنین به محیط ،نظافت و پاکیزگی محیط ،میزان فضای سبز ،میزان آلودگی
صوتی ،نور و تهویه هوا در واحدهای مسکونی و میزان فضای باز در واحد مسکونی می باشد .این مشکالت بیش از هر چیز
ناشی از موارد زیر است:
 oاوالً از آناا که طرح مسکن مهر سیاستی ارزشی بوده و مقرر بود به عنوان طرحی برای اقشار کم درآمد با حداقل هزینهه
ساخته شود و با مبلغی بسیار پایین و با حذف قیمت زمین تحویل متقاضیان گردد ،طرح مذکور در زمینی دولتی با فاصله
حدود  5کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفت؛
 oثانیاً با عنایت به ضعف دولت در نظارت بر تعاونی ها و انبوه سازان و نیز عد امکان تهامین مهالی پهرو ه هها بهه عنهوان
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کمک های بالعوض به اقشار کم درآمد ،مساکن مذکور با حداقل مساحت فضای واحد مسکونی و حداقل کیفیت محیط
داخلی بنا گردید،
 oثالثاً ورود افراد مهاجر و کم درآمد شهری از مناطق حاشیه نشین به این مسهاکن باعهث ایاهاد قشهربندی ههای مختلهف
اجتماعی ،تنوع فرهنگی و نهایتاً کاهش حس تعلق خاطر در مسکن مهر شهرضا شد.
لذا علیرغم وضعیت نسبتاً مناسب مسکن مهر شهرضا از نگاه ساکنین (با سطح اطمینان  95درصد) باید بهه ایهن موضهوع
توجه داشت که اظهار نظر ساکنین غالباً کمدرآمد مسکن فوق الذکر ،بیشتر تحت تاثیر مسکندار شدن آنها و همچنین فشارهای
اقتصادی بوده و بر اساس مشاهدات میدانی ،کیفیت پایین محیط درونی و همچنین محیط بیرونی آن کامالً مشهود می باشد .لذا
بر اساس اعالمیه دومین اجالس اسکان بشر ( )1996بدین صورت که «سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یهک سهقف بهاالی
سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیهت،
پایداری و دوا سازه ای ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی مناسب ،زیرساخت های اولیه مناسب مانند آب رسانی ،بهداشت و
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آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیست محیطی ،عوامل بهداشهتی مناسهب ،مکهان مناسهب و قابهل دسترسهی از نظهر کهار و
تسهیالت اولیه است که همه می بایستی با توجه به توانایی مرد تامین شهود» (جههان بهین و پورمحمهدی ،)121 :1389 ،الز
است یادآوری گردد که صرف ایااد سرپناهی با حداقل امکانات برای اقشار کم درآمد نمی تواند رافع مسئولیت دولت باشد و
بایستی عالوه بر جنبه های اقتصادی مسکن برای گروه های کم درآمد ،به سایر جنبه های اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطهی

of

نیز توجه گردد که در ادامه به برخی از پیشنهادها در این زمینه بر اساس نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر شهرضها جههت
بهبودبخشی به مسکن های مذکور اشاره می گردد:

 oدر خصوص پایین بودن حس تعلهق و وابسهتگی در محهیط زنهدگی :الز اسهت تها بها ایاهاد کهاربری ههای جهذاب و

ve

تفریحی(پارك های محلی) و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی و خدمات شهری این موضوع برطرف گردد.
 oدر خصوص پایین بودن نظافت در اطراف مسکن مهر :پیشنهاد می شود زمین های بایر هر چه سریعتر تعیین تکیف شده
جمع آوری زباله در نقاط مختلف نصب گردد.

hi

و در صورت بالاستفاده بودن حداقل دیوارکشی و یا درختکاری گردد .ضمن اینکه بنرهایی در جهت اطالع رسانی زمهان
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 oدر خصوص پایین بودن سطح فضای سبز و باز مسکونی :الز است در کوچه ها و خیابان ها درختکاری شهده و چمهن
کاری و گل کاری در میادین محلی در دستور کار قهرار گیهرد .ضهمن اینکهه از فضهاهای سهبز محلهی محهدود موجهود
نگهداری و مراقبت ویژه شود.

 oدر خصوص وجود آلودگی های صوتی در اطهراف مسهکن و تهویهه ههوا و نهورگیری نسهبتأ نامناسهب در واحهد ههای
مسکونی :پیشنهاد می شود که اوالً درختکاری درون ماتمع های مسکونی به صورت متمرکز در دستور کار قرار گیهرد و
ثانیاً هماهنگی هایی برای تعمیر نورگیرها و کانال های کولر که در حال حاضر به صورت بالاستفاده مهی باشهد ،صهورت
پذیرد.
منابع و مآخذ:
.1

پورمحمدی ،محمدرضا (  :) 1385برنامه ریزی مسکن ،تهران :انتشارات سمت ،تهران.

.2

جهان بین ،رضا؛ پورمحمدی ،محمد رضا (« :)1389راهبردهای اساسی تامین مسکن گروه های کم درآمد شهری :مطالعه
موردی شهر تبریز» .فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس ،)3( 2 ،صص .137-119

.3

www.SID.ir

حبیبی ،کیومرث ،مصطفی بهزادفر ،کمال ترابی ،وحید محکی ( « :) 1389نقد و آسیب شناسی سیاست گذاری و برنامه ریزی

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /35زمستان 1397

137

عملیاتی مسکن مهر در ایران» ،فصلنامه آبادی ،سال بیستم ،شماره  ،69صص .13-6
.4

حاازی ،سید جعفر ( « :)1394ارزیابی وضعیت طرح مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی  :مسکن مهر شهر
ماهشهر)» ،فصلنامه توسعه اجتماعی ،دوره  ، 9شماره  ، 2صص .256-239

.5

خلیلی ،احمد ،حانیه نورالهی ،نعیمه رشیدی ،مریم رحمانی« :) 1393 ( ،ارزیابی سیاست های مسکن مهر در ایران و ارائه
راهکارهایی برای بهبود آن» ،فصلنامه مطالعات شهری ،شماره  ،13صص .92-83

.6

رضایی ،محمدرضا ،یعقوب کمائی زاده ( « :) 1391ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از ماتمع های مسکن مهر  :مطالعه
موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد» ،فصلنامه مطالعات شهری ،شماره  ،5صص .25-13

.7

رضایی خبوشان ،رضا ،مرجان نعمتی مهر« :)1394( .سناش کیفیت محیط مسکونى در برنام مسکن مهر بر اساس نشانگرهاى
کیفیت زندگى (مورد پژوهش :مسکن مهر شهر جدید پردیس)» ،نشریه صفه .شماره  .69صص .70-53

.8

سلطان پناه ،هیرش ،سعید حسینی« :)1391( ،کیفیت ( )QFDدر ارزیابی کیفی پرو ه های ساختمانی ،مطالعه موردی پرو ه

SI
D

مسکن مهر شهرستان سنندج» ،فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علو انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال ،7
شماره  ،21صص .66-55
.9

سعیدی رضوانی ،نوید ،داود کاظمی« :)1390( ،بازشناسی چاچوب توسعه درون زا در تناسب با نقد سیاست های جاری
توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی شهر نظنز» ،پژوهش های جغرافیای انسانی ،شماره  ،75صص .132-113

 .10شکوهی ،محمداجزاء و جواد ارفعی« :)1394( ،بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر شهر باستان» ،نشریه پژوهش
و برنامه ریزی شهری ،سال ششم ،شماره  ،22صص .42-33

of

 .11عزیزی ،محمد مهدی ،مهرداد رحمانی« :) 1393 ( ،ارزیابی کیفیت محیط در ماموعه های مسکونی اقشار کم درآمد  :مورد
پژوهی ماموعه های مسکونی مهر شهر تاکستان» ،نشریه صفه ،سال  ،24شماره  ،64صص .74-61

ve

 .12فیروزی ،محمد علی ،مرتضی نعمتی ،نادیا داری پور« :) 1393 ( ،سناش و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در طرح
مسکن مهر (مطالعه موردی  :شهر امیدیه)» ،فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال سو  ،شماره  .11صص .49-62
 .13مهندسین مشاور پارسوماش پایدار« :) 1392 ( ،طرح توسعه و عمران شهرضا ،جلد سو (بررسی و شناخت شهر)» ،اداره کل

hi

راه و شهرسازی استان اصفهان.

Ar
c

14. Abouelmagd, D.; Kesteloot, C. & Corijn, E. (2013): Housing Projects for Low‐Income Groups
and Modes of Economic Integration: A Comparative Study in Greater Cairo. Tijdschrift voor
economische en sociale geografie. Vol 104 (4). pp. 456-477.
15. Alper, Ozkan (2009): A Critical Evalution of Housing Cooperatives in turkey withn the
framework of collective action theories: a case study in Ankara and Istanbul, cited in
www.cidj.oxfodjournal.orgcontent.
16. Dietrich, Janatan. C (2008): Housing coopevatives partnership: www. Beavercreek.
coop/participation-vscommunitg- building
17. Harris, R. & Ceinwen G. (2003): A mixed message: the agents and forms of international
housing policy, 1945.1973, Habitat International, Vol 27 , pp 167.191
18. Mulder, Clara H. and Lauster, Nathanael T. (2010): Housing and Family: An Introduction,
Housing Studies, Vol 25: 4, pp 433-440.
19. Moon- Jeong Kim (2010): Residential Location Decisions: Heterogeneity and the Trade-off
between Location and Housing Quality, The Ohio State University
20. O’Neill, Phillip (2008): The Role of Theory in Housing Research: Partial Reflections of the
Work of Jim Kemeny’, Housing, Theory and Society, Vol 25: 3, pp 164-176.

www.SID.ir

