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Extended Abstract 

Introduction 

In Iran, especially after the Islamic Revolution, an attempt was made to provide maximum 

housing with an urban land plan. However, population growth and population flows along with 

economic trends in the following decades led to a large population of homeless people 

(especially in urban areas). In this regard, in 2008 (during the first term of Ahmadinejad's 

presidency), the Mehr housing project was implemented in Iran. Few studies in the field of 

pathology of Mehr housing have identified significant challenges in various fields. In the field 

of architecture, insufficient use of Iranian-Islamic architecture features and little attention to the 

use of identity indicators is a considerable drawback of Mehr housing. Also, in the field of 

social stability and in the form of indicators such as security, identity, sense of belonging, and 

cultural spaces, Mehr housing has not had the necessary efficiency. Therefore, in terms of the 

dimensions of residential quality such as economic and physical, cultural and physical, cultural 

and environmental, and environmental and physical, Mehr Housing has not been able to provide 

appropriate residential quality. In the implementation of the sewage project, shortage of 

educational and recreational units, urban space, asphalting of streets and provision of public 

spaces such as parks and ways to access units and street layout are facing challenges. Also, in 

terms of locating, studies have shown that the selected areas have not been identified as areas 

with priority and suitable for housing construction. In general, although comprehensive studies 

have not been conducted in the field of Mehr housing challenges of Sahand new city, 

considering the overall compliance of housing projects with the same structure and framework, 

it can be claimed that the set of economic, social, environmental and physical problems listed in 

the studies (in the cities of the country) can also be referred to the housing of the new city of 

Sahand. 

 

Methodology 

The present research method is descriptive-analytical and survey, and both quantitative and 

qualitative methods have been used. The present research method is descriptive-analytical and 

survey, and both quantitative and qualitative methods have been used. The study's statistical 

population includes the resident population of the Aftab complex in the new city of Sahand, 

which is equal to 945 people, and the sample size was obtained through Cochran's formula 
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equal to 273 people. First, the normality of the data was examined using the Kolmogorov-

Smirnov test to examine the research questions, and after confirming the normality of the data, 

Pearson correlation and second-order confirmatory factor analysis were applied. The structural 

equation modeling approach was exerted using SPSS, MPLUS, and AMOS software to analyze 

the data. In this research, first, exploratory factor analysis based on principal component 

extraction and VARIMAX rotation method was applied using SPSS software to discover factors 

affecting the architecture of Mehr housing. Then, using MPLUS software, a confirmatory factor 

analysis method was used to confirm the exploratory factor structure. In the qualitative method, 

in-depth interview method was used. The statistical population is 36 architecture and urban 

planning professors and experts in the East Azerbaijan Housing Foundation. Responders' voices 

were coded using MAQXDA software. Responders' voices were coded using MAQXDA 

software and analyzed based on the method of structural equations and the alternative table. 

 

Results and Discussion 

The present study is related to Mehr housing architecture based on the physical-social 

dimension in the new city of Sahand, which the results showed that the index value (CMIN / 

DF) is equal to 3.85 which is desirable value for model fit. Also, the goodness of fit index (GFI) 

is 0.999, which indicates the acceptability of this rate for optimal fit of the model. The root 

mean square error of approximation (RMSEA) is 0.000, which is acceptable due to being 

smaller than 0.05 and indicates the confirmation of the research model. Also, the comparative fit 

index (CFI) is 1.000, and the parsimony normed fit index (PNFI) is 0.82, which all indicate the 

desired fit and approval of the research model. Also, the second-order factor analysis shows that 

the factor loadings of all physical-social factors on the Mehr housing architecture are greater 

than 0.4 and are significant at the 99% probability level. Comfort and security with a factor 

loading of 0.83 have the greatest impact on the housing architecture of the new city of Sahand. 

After that, landscape beauty (with factor loading 0.82), strength (with factor loading 0.80), 

privacy (with factor loading 0.79), facilities and equipment (with factor loading 0.71), location 

optimal (with a factor loading of 0.64), compatibility (with a factor loading of 0.56), 

accessibility (with a factor loading of 0.49) and culture (with a factor load of 0.11), respectively. 

 

Conclusion 

According to the obtained results, it is concluded that physical-social factors are influential in 

the satisfaction of Mehr housing residents of the new city of Sahand and there is a direct 

relationship between them. The results of this study are in line with internal researches such as 

Ansari, (2015), Imani et al, (2019), Barzegar et al. (2019), Pourahmad et al. (2019), Purdihimi et 

al. (2013), Pourmohammadi et al. (2014), Dashti et al. (2019), Hassanpour et al. (2019), and 

foreign researches such as Bentely et al., 2019, Boomsma et al., 2017, Duvier et al., 2018, 

Friesinger et al., 2019, Ramos et al., 2018. 

 

Keywords: Satisfaction, Mehr Housing, physical-social Factors, Sahand New City. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400 تابستان، 69، شمارۀ 19، دورۀ جغرافیافصلنامه 

 53-69صص. 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.69.6.4 

 

 سهند جدید شهر در اجتماعی -کالبدی بعد از مهر مسکن ساکنان رضایتمندی میزان

 آفتاب مجتمع: موردی مطالعه
 

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه ریز،تب واحد معماری، دکتری دانشجوی -رضایی  باقر

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد معماری، گروه استادیار  - 1 فرد پاکدل محمدرضا

 یرانا تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد شهرسازی، و معماری گروه دانشیار -ساربانقلی  ستاری حسن

 ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد معماری، گروه راستادیا -نامدار  اکبری شبنم

 
 10/05/1400تاریخ پذیرش:                                                10/01/1400تاریخ دریافت:   

 

 چکیده
لحـاظ  باشـد. امـا بـهدرآمـد جامعـه میهای کمبود مسكن برای تأمین مسكن افراد کمحلمسكن مهر یكی از راه

ی است. شمارمندی ساکنین دچار مشكالت بیمعماری از همه ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و رضایت
ی مندی ساکنان مسكن مهرشهر سهند از بعد عوامل کالبدی و اجتمـاعهدف پژوهش حاضر تحلیل میزان رضایت

ز مصـاحبۀ هـا امنظور گـردآوری دادهبـه باشـد.حلیلی و پیمایشی میت -صورت توصیفیباشد. روش تحقیق بهمی
د ر شهر سـهندعمیق و پرسشنامه استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل جمعیت ساکن مجتمع مسكونی آفتاب 

صـورت گیری بهنفر به دست آمد. روش نمونه 278باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران برابر نفر می 945که برابر 
تحقیـق،  ون سـؤاالتپایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزم تصادفی ساده است. جهت بررسی

دبررسی قرار گرفت. پـس از تأییـد نرمـال اسمیرنوف مور-ها با استفاده از آزمون کولموگروفابتدا نرمال بودن داده
 SPSSافزار ت در نرمها، از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم استفاده شد. محاسبابودن داده

ام عوامـل ها نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی مرتبۀ دوم بارهای عاملی تمانجام گرفت. نتایج یافته Amosو 
درصـد  99بوده و در سطح احتمال  4/0تر از کالبدی و اجتماعی بر روی میزان رضایت ساکنین مسكن مهر بزرگ

بیشترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنین از مسـكن مهرشـهر  85/0لی دار هستند. آسایش و امنیت با بار عاممعنی
(، حریم )با بـار 82/0(، استحكام )با بار عاملی 84/0ازآن به ترتیب زیبایی منظر )با بار عاملی جدید سهند دارد. پس

سـازگاری )بـا بـار  (،68/0یابی بهینه )با بار عاملی (، مكان75/0(، تأسیسات و تجهیزات )با بار عاملی 80/0عاملی 
ا توجـه، بـه نتـایج ( قـرار دارنـد. بـ13/0( و فرهنـگ )بـا بـار عـاملی 53/0(، دسترسی )با بار عاملی 61/0عاملی 

شود که در رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدیـد سـهند عوامـل کالبـدی و آمده نتیجه گرفته میدستبه
 ا وجود دارد.هاجتماعی تأثیرگذار بوده و رابطه مستقیمی بین آن
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 مقدمه
انقـالب صـنعتی،  کنـد. پـس ازمسكن یک نیاز اساسی انسان است که پایه و اساس بسیاری از موارد زندگی را فراهم می

بال آن مشكالت فراوانی ازجمله کمبود مسكن را به وجـود ای رشد کرد و به دنطور فزایندهفرایند شهرنشینی در جهان به

گریبان بههای واقعی، از نخستین مسائلی است که بشـر همـواره بـا آن دسـتعنوان یكی از پدیدهمسكن به ،آورد. درواقع

فضاهای  طور عاممسكن، یا به بوده و در تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای آن است.

 ,Wu et alمنزله مكان اسكان افـراد اشـاره دارد )ها، بهها یا ساختمانمسكونی، به ساختن و استفاده اختصاصی از خانه

ایمنی از بیرون  -2 ،حریم خصوصی -1کنیم ازنظر فردی سرپناهی از عناصر، هایی که در آن زندگی می(. خانه2 :2020

(. Fonberg& Schellenberg, 2019: 4) کنـدا خانواده و دوستان فراهم میگذاری بفضایی برای اشتراك -3 ،خانه

(. Kim et al, 2020: 2-3های مختلـف موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت )در ادبیات علمی و آکادمیک، مسكن در حوزه

، مسـكن را گذارینخستین حوزه با باالترین فراوانی، حوزه ارتباط مسكن و اقتصـاد بـوده اسـت. اکثـر محققـان سـرمایه

(. Kuttner & Shim, 2019: 33) اندعنوان یک هزینه اجتماعی و راهی برای دستیابی به رشد اقتصادی تلقی کردهبه

عنوان صـنعتی، کـه بـازده تولیـدی طورمعمول مسكن را بهها، بهتوسعه دولتدر مراحل اولیه توسعه، در کشورهای درحال

شـوند گذاری در مسكن دلسرد مینگرند، و برای این از سرمایهو زیرساختی( می کمتری دارد )در مقایسه با صنایع تولیدی

(Maalsen, 2019: 2 توجه به زمینه کالبدی، زمینه تاریخی، زمینه اجتماعی .)– های اقلیمـی ازجملـه فرهنگی و زمینه

(. بـا توجـه بـه 3: 1394البرزی،  )عقوبلو و کنندکیفیت( را خلق میهایی هستند که مسكن باکیفیت )و در مقابل بیمؤلفه

)با سـطوح مختلـف کارآمـدی( بـه دنبـال  ها در سراسر جهانعنوان یک نیاز اساسی، دولتاهمیت دسترسی به مسكن به

درآمـد شده برای تأمین مسكن برای اقشـار کـمحل بهینه در نظر گرفتهتأمین این نیاز اساسی برای شهروندان هستند، راه

ای است کـه توسـ  دولـت یـا باشد. مسكن اجتماعی، شامل نوعی مسكن اجارهسكن عمومی( می)یا م مسكن اجتماعی

قیمـت اسـت. واگـذاری شود، معموالً هدف آن تـأمین مسـكن ارزانهای غیردولتی یا ترکیبی از هر دو ساخته میسازمان

عنوان توانـد بـهمسكن اجتمـاعی میگیرد. )نیاز به مسكن( صورت می آزماییمسكن اجتماعی عموماً با معیارهای راستی 

(. از طرفی رضـایت Morey et al, 2020: 3) حل برای رفع نابرابری، در دسترسی به مسكن در نظر گرفته شودراهیک

شده کـه بخشـی از های مسكونی مطالعه شده و ثابتساکنین از مسكن یكی از موضوعاتی است که اکثراً در زمینه محی 

شده که رضایت از زندگی ارتباط نزدیكی با رضـایت سـاکنین از مسـكن دارد است. همچنین، بیانرضایت از زندگی ة حوز

(Borgoni et al, 2018: 378رابطـه بـین مـردم و محـی  مسـكونی آن .)شناسـی هـا یـک موضـوع مهـم در روان

مندی رو رضـایتینها در سرگذشت بشری است. ازاترین محی محیطی است، زیرا محی  مسكونی یكی از برجستهزیست

طور مسـتقیم، و از محی  سكونتی به میزان رضایت در دو معیار واحدهای مسكونی و محله یـا واحـدهای همسـایگی بـه

-Pekkonen & Haverinenطور غیرمسـتقیم بسـتگی دارد )هـای شخصـی، فرهنگـی و اجتمـاعی فـرد بـهویژگی

Shaughnessy, 2015: 314تیابی افراد به اهداف مطلوب و موردنظر است و مبـین مندی میزان دسرضایت ،(. درواقع

شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضـایت و نارضـایتی  شكاف بین کیفیت خدمات مورد انتظار و خدمات دریافت شده است.

های منظور ارتقای سـطح کیفـی محـدودهتواند برای تحلیل وضع موجود سكونتی، تصمیمات آتی بهسكونتی ساکنان، می

 (. Sørensen, 2014: 1452) ها مؤثر واقع گرددی افراد و جلوگیری از تكرار نواقص در سایر مكانسكونت

خورشیدی با طرح زمین شهری تالش گردیـد کـه  60انقالب اسالمی ابتدا در دهه  طور خاص پس ازدر کشور ایران و به
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هـای جمعیتـی بـه همـراه رونـدهای مشكل تأمین حداکثری مسكن برای همگان محقق شود، اما رشد جمعیـت، جریـان

طور خاص در فضاهای شهری( را بر جای گذاشت. در همین )به های بعد انبوهی از جمعیت بدون مسكناقتصادی در دهه

آمـد. مطالعـات  نژاد(، طرح مسكن مهر در ایران به اجرا در(، )در دوره اول ریاست جمهوری احمدی1387راستا، در سال )

ای را هـای عمـدههـای مختلـف چـالششناسی مسكن مهر به انجام رسیده اسـت، در حـوزهآسیبمعدودی که در حوزه 

تـوجهی بـه های معماری ایرانـی اسـالمی و نیـز کمگیری کافی از شاخصهاند، در حوزه معماری عدم بهرهشناسایی نموده

پایـداری  در حـوزه .(1397ذاکری،  رود )رضوی پور وهای هویتی ایراد اساسی مسكن مهر به شمار میاستفاده از شاخص

هایی نظیر امنیت، هویت، احساس تعلق، و فضـاهای فرهنگـی مسـكن مهـر کـارایی الزم را اجتماعی و در قالب شاخص

های سـكونتی )ابعـاد اقتصـادی و کالبـدی، فرهنگـی و (. بنابراین، در ابعاد کیفیت4: 1398نداشته است )برزگر و قربانی، 

های مناسب سـكونتی را محیطی و کالبدی( مسكن مهر نتوانسته است، کیفیتمحیطی و زیستیستکالبدی، فرهنگی و ز

(. درمجموع هرچند که مطالعات جامعی در حوزه مشكالت مسكن مهرشهر جدید 48: 1395)بهمنی و رحمتی،  ارائه نماید

توان ادعا نمود و چارچوب یكسان، میهای مسكن، از ساختار سهند صورت نگرفته است، اما با توجه به پیروی کلیت طرح

محیطـی و کالبـدی برشـمرده شـده در مطالعـات صـورت گرفتـه )در که مجموعه مشكالت اقتصادی، اجتماعی، زیسـت

باشد. در این رابطه پژوهش حاضر به بررسـی مسـكن شهرهای کشور( قابل ارجاع به مسكن مهرشهر جدید سهند نیز می

مندی باشد و در پی پاسخگویی به ایـن سـؤال اسـت کـه در رضـایتدی و اجتماعی میمهرشهر سهند از بعد عوامل کالب

ساکنین از مسكن مهرشهر سهند، میزان تأثیرگذاری عوامل کالبدی و اجتماعی چقدر بوده است؟ در این زمینـه مطالعـاتی 

 شود.ها اشاره میگرفته به چند مورد از آندر نقاط مختلف دنیا انجام

در ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان از مسكن مهر مجتمع وحدت شهر شیراز، به این نتیجه  (1397) رانو همكا پوراحمد

، تـراکم و 26/3، نحوه تصرف مسكن بـا میـانگین کلـی 58/2های استحكام مسكن با میانگین کلی رسند که شاخصمی

شاخص دسترسی به خدمات در محله  11از  شاخص 8، 04/3، کیفیت محله با میانگین کلی 13/3ازدحام با میانگین کلی 

اند. در ها رضایت نداشته، و دارای وضعیت نامطلوبی بوده و ساکنان از آن5/3تر از حد متوس  ، پایین52/2با میانگین کلی 

فروشـی و... بـا هـای خرده، دسترسـی بـه سـوپرمارکت و مغازه41/4مقابل؛ سه شاخص دسترسی به مسجد با میـانگین 

های امكانات اولیه مسكن بـا میـانگین ، و شاخص80/3ونقل عمومی با میانگین ، دسترسی به وسایل حمل43/4میانگین 

 و اند. معمـریهـا رضـایت داشـته، و دارای وضعیت مطلـوبی بـوده و سـاکنان از آن5/3، باالتر از حد متوس  06/4کلی 

های پایـداری درآمد شهری از منظر شاخصهای کمهای تأمین مسكن گروهدر ارزیابی و پایش سیاست (1398) همكاران

های بعد کالبدی به های پایداری مسكن در میان مؤلفهترین وضعیت شاخصدهند که پایینمسكن مهر گرگان، نشان می

شده مسكن مربـوط اسـت. در ابعـاد های اقتصادی مسكن مهر نیز به قیمت تمامگردد. بیشتر سطح جنبهنوع مصالح برمی

محیطی کمترین میزان با های زیستترین میزان را دارد. از مؤلفهفرهنگی حفظ حریم خصوصی خانوارها، پایین -یاجتماع

بستگی میان ابعاد فرهنگی و کالبدی مسـكن اسـت کـه نبود فضای پارك و فضای سبز مرتب  است. بیشترین میزان هم

در ارزیابی کیفیت زنـدگی سـاکنین  (1399) همكارانو است. ساالری پور 46/0بستگی بستگی مثبت و ضریب همنوع هم

های کیفیت زندگی در مسكن مهر بیشترین امتیاز )بسیار خوب( کنند که در میان شاخصمسكن مهرشهر رشت، اظهار می

های ( تعلق دارند. نبود فرصت03/17ونقل عمومی )( و بعدازآن به حمل39/18به متغیر پاکیزگی هوای شهری )با میانگین 

ترین مشكالت در ایـن محـدوده اسـت. نتـایج تحلیـل عـاملی ، نیز مهم82/10ها ، و عدم دسترسی به بانک98/9غلی ش
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، بیشترین نقـش را در نـاامنی 75/0های رهاشده ، و زمین84/0دهد که عوامل وجود معتادین سؤاالت تشریحی نشان می

تـرین عوامـل ، مهم68/0، و مراکـز تجـاری 84/0 ، تأسـیس پـارك88/0محدوده دارند. همچنین نظافـت و نـورپردازی 

دهـد کـه رویكـرد موجـود در تـأمین مسـكن شوند. این نتایج نشان میپیشنهادی برای پویایی و سرزندگی محسوب می

عنوان بخـش مهمـی از های کیفیت محی  شهری بایـد بـهاجتماعی در کشورمان نیازمند بازنگری جدی است و شاخص

مندی سـاکنان از در ارزیـابی میـزان رضـایت (1399عت لحاظ گردند. ابـدالی و همكـاران )ستطامعیارهای مسكن قابل ا

مندی ساکنین مسكن مهـر در ابعـاد دسترسـی و اسـتحكام و های مسكن مهر، نتایج نشان داد که رضایتکیفیت مجتمع

ام و امكانات اولیه از سـطح متوسـ  ای، ازدحزیبایی در سطح متوسطی قرار دارد و رضایتمندی از ابعاد کیفیت درون محله

های آن رابطه معنادار و مستقیمی وجـود دارد. آرویـن و مندی از مسكن مهر و مؤلفهتر است. همچنین، بین رضایتپایین

هـای مسـكن مهرشـهر بهبهـان نشـان در پژوهش تأثیر رضایتمندی سكونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح (1399) آژند

های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و دسترسی رضایت پایینی دارنـد. بـا تمع مسكن مهر از شاخصدهند که ساکنان مجمی

های کالبـدی، اجتمـاعی، اقتصـادی، دسترسـی کـه متغیـر استفاده از تحلیل معادالت ساختاری مشخص گردید شـاخص

در  (2018) و همكـارانش 1رامـوس داری دارنـد.دهند بر ماندگاری جمعیـت تـأثیر مثبـت و معنـیرضایتمندی را نشان می

بررسی شرای  محیطی و کیفیت زندگی در مسكن اجتماعی با مقایسه بین دو محله، نشـان دادنـد کـه کـاربران مسـكن 

در مطالعـه  (2018) و همكـارانش 2اجتماعی رضایت بیشتری از شرای  کیفیت محل زنـدگی و محلـه خـود دارنـد. دوویـر

كن اجتماعی انگلیس در رابطه با پیامدهای مربوط به شهرهای پایدار هوشمند. ها و حكمرانی در یک طرح مسکیفیت داده

. به این نتیجه رسیدند که نرخ بیكاری ساکنان مسكن اجتماعی، دو برابر نـرخ بیكـاری در سـطح ملـی انگلـیس هسـتند

ن نتیجه رسید، در بیشـتر به ای سازی،برداری و پاكای: بهرهدر پژوهشی با عنوان مسئله مسكن اجاره (2018) 3سوردربرگ

اخـراج و  -2بها برداری زیاد از طریق اجارهبهره -1گیرد: ای از سه طریق شكل میمناطق فقر نشین، ناامنی مسكن اجاره

 (2019) و همكـارانش 4ای به دالیل مختلف. فریزینگـرسازی مسكن اجارهکوبیدن و پاك -3خانمان کردن افراد فقیر، بی

شده برای افرادی کـه دارای مشـكالت روحـی هسـتند، بیـان ن مسكن پشتیبانی شده و محی  ساختهدر پژوهشی با عنوا

نفس و کننده انتخاب کـاربر از طراحـی مسـكن هسـتند. عـزتکنند در حقیقت عوامل انگیزشی )روحی و رانی( تعیینمی

منویل و گریـت د. گذاراسب تأثیر میدهی به یک محی  زندگی منخودآگاهی  مالک )به همراه توان مالی( بر انگیزه شكل

های ترکیبی: موردمطالعه مسكن اجتماعی، نتـایج پـژوهش نشـان در بررسی مدیریت عملكرد در سازمان (2020) 5بانكس

هـا بـه فكـر تـأمین هایی از جامعه در تأمین نیازهای سكونتی خود باع  شده است که دولتدهد، عدم توانایی بخشمی

اقتصادی ساخت و واگذاری چنـین مسـكنی در سـطح -ها و رویكردهای اجتماعییافتند، مكانیسممسكن برای این قشر ب

 یافته است. هایی است اما درمجموع حول میزان درآمد سامانجهان دارای تفاوت

فتاده با توجه به اینكه در رابطه با رضایتمندی ساکنین مسكن مهر تحقیقاتی خیلی معدود در مورد شهر جدید سهند اتفاخ ا

زمـان در شـهر سـهند بررسـی طور هماجتماعی رضایتمندی را به –و همچنین هیچ تحقیقی که بتواند هم از بعد کالبدی 

ریزی، طراحـی و معمـاری گر فوخ در برنامـهکند انجام نگرفته است. بنابراین تحقیق حاضر با لحاظ کردن عوامل مداخله

                                                           
1 . Ramos 

2 . Duvier 

3 . Soederberg 

4 . Friesinger 

5 . Manville & Greatbanks 
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جاد محیطی قابل زندگی و رضایتمند برای ساکنین ایـن نـوع مسـاکن در مسكن مهر به بهبود شرای  کارکرد پذیری و ای

توانـد بـه تحقیقـات آینـده در زمینـه شـده در ایـن تحقیـق، میپردازد. لذا راهكارهای در نظر گرفتهشهر جدید سهند می

 مشكالت مسكن مهر ازنظر رضایتمندی ساکنین مسكن مهر کمک شایانی بكند. 

 

 مبانی نظری
آید، که بازتاب زیادی بر دیگـر های عمده آن به شمار مینیازهای حیاتی است و ازنظر اقتصادی از فعالیتمسكن یكی از 

تـرین و عنوان یكـی از مهم( پـرداختن بـه پیشـینه تـاریخی مسـكن بـه155: 1371ابعاد حیات اجتماعی دارد )زنجـانی، 

زندگی بشری و مدنیت تكامـل پیـداکرده اسـت و  انگیزترین موضوعات علمی بشر است که همگام با سیر تاریخیهیجان

 ,Alvesدهنده درجه مدنیت یک مكان در گذشته و نحوه تأثیرگـذاری شـرای  محیطـی و انسـانی بـر آن اسـت )نشان

عنوان یكی از نیازهای اساسی انسان است، کما اینكه امام ابو محمد غزالـی گفتـه اسـت: (. از طرفی، مسكن به2021:3

ها (. مسكن یكی از نیازهای بشر بوده و همواره دولت20: 1383چیز است، لباس، غذا، مسكن )نهاوندی، اصل دنیا بر سه 

ترین نیازهای انسانی است که بـا اند. دسترسی به مسكن مناسب از اساسیهایی را تدوین کردهدر جهت تأمین آن سیاست

(. 87: 1399مواجه کرده است )ساعدی و همكـاران،  ایدرآمد را با مشكالت عدیدهافزایش جمعیت شهری، شهروندان کم

 ,Mann & Hannelریزی و مسكن زندگی روزمره مـا را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت )های برنامهبین سیاستدراین

شهری و ایجاد ارتباط و هم پیوندی آن بـا سـایر  هایریزی مسكن در برنامه(. بررسی و شناخت جایگاه برنامه3 :2021

دهنده بـه ترین عنصر کالبدی شـكلعنوان مهمترین ابزار دستیابی به اهداف مربوط به مسكن بهای شهری، مهمهبرنامه

مثابـه های توسعه خود برای مسـكن بهاند، در برنامهباشد. در حقیقت کشورهایی که متوجه این امر شدهفضای شهری می

آبـادی، )شـوکتی و علی اندای قائـل شـدهی توسعه نقش ویـژهای برای دستیابی به دیگر اهداف اجتماعی و اقتصادوسیله

منظور تـأمین مسـكن مناسـب ها و اقدامات بهها، سیاستای از تالشتوان مجموعهریزی مسكن را می(. برنامه4: 1392

، بـرای مثـال کنـد.ریزی مسكن طیفی از اهـداف کمـی و کیفـی را دنبـال میبرای متقاضیان مسكن تعریف کرد. برنامه

ها و رعایت استانداردهای مسكن اسـت. سازی قیمتریزی مسكن ازنظر کمی به دنبال افزایش سطح سرانه، متعادلبرنامه

ریزی مسـكن ریزی مسكن قرار دارد. برنامـهحال، پاس  به نیازهای زیستی و اجتماعی در سوی دیگر اهداف برنامهدرعین

(. جـدول ذیـل 106: 1399آن متفـاوت باشـد )پیشـگر و محمـدی،  تواند متناسب با شـرای در هر کشوری و شهری می

 گذارد:درآمد و اجتماعی را به نمایش میهای کمهای مرتب  با مسكن گروهدیدگاه

 

 درآمد و اجتماعیهای کمهای مرتبط با مسکن گروه. دیدگاه1جدول

 شناختیدیدگاه بوم

تر در بهتـرین فضـای گیری مناسبتنازع بقا و جایاین دیدگاه بر پایه مكتب شیكاگو، صحنه شهری را محل 
آید که متغیـر حساب میکند. درنتیجه ساخت مناطق مسكونی متغیر وابسته چنین تنازعی بهشهری تحلیل می

ونی تبع آن در زنـدگی شـهری، منـاطق مسـكواس  آن طبقه اجتماعی است. تضاد نهفته در بطن جامعه و به
کت شـود، کند و هر چه از طبقات باالی جامعه به سمت طبقات پایین حرمی  طبقات مختلف را از هم متمایز

 نهد.شود. این رویكرد درك مهمی از نحوه کارکرد فضایی بازار مسكن پیش رو میتر میمعضل مسكن جدی

 گرادیدگاه جامعه

درآمـد و های کمش گروهها(، پیدایگرایان جدید )سوسیالیستگرا و  جامعهاز دیدگاه اندیشمندان )مكتب جامعه
یعـی توسعه، ناشی از عملكـرد رونـد طبفقر در جامعه شهری و ب تبع آن بحران مسكن در کشورهای درحال

داری، تمرکـز و میان کار و سرمایه است. نتیجه قهری این عملكرد قـوانین حـاکم بـر نظـام اقتصـاد سـرمایه
 اجتماعی است.انباشت سرمایه، رشد نامتعادل اقتصادی و بروز تضادهای 

کننده و بیشترین نفع برای تولیدکننده  از طریـق عامـل رقابـت کـه در این مكتب بیشترین سود برای مصرف دیدگاه کالسیک نو
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تنظیم  و معدل کننده تولید با مصرف است به دست آید. در این مكتب در  کاربری زمین، بـر آزادی انتخـاب 
 عدم کنترل و محدودیت موردنظر است.شود و ها تأکید میها و بنگاهخانواده

 دیدگاه مارکسیستی

ارگر و د طبقـه کـدر این دیدگاه فقر شدید شهری ازجمله فقدان مالكیت مسكن یكـی از پارامترهـای بازتولیـ
کس انگلـس و مـار هیـطور بنیاد نظریه مارکسیستی به مسئله مسـكن از نظرتهیدستان شهری است. لیكن به

مراتب بیشـتری از نـرخ اند. کـارگران بـا شـدتی بـهی که انبوه افراد به دستمزد متكیاگیرد. مسئلهنشاءت می
 آیند.د هم میوار در شهرهای بزرگ گراحداث مسكن کارگری توده

 (75: 1393آژند، )منبع: 

 

 سـرعت دروساز برای تأمین تقاضای مسـكن کـه بههای اصلی است که توس  صنعت ساختحلمسكن انبوه یكی از راه

(. چالش کنونی برای ترویج تأمین مسكن اجتماعی پایـدار بـرای Karji et al, 2019 :5حال رشد است اجراشده است )

 Siqueira – Gayها و دسترسی به خدمات در سرتاسر جهـان دارد)جمعیت جهان، نیاز به ارزیابی یكپارچه از زیرساخت

et al, 2020: 4ن شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان عنواهای مسكن به(. در این راستا شاخص

ریزی مسـكن ای در امر برنامـهمحیطی و کالبدی مسكن از جایگاه ویژهابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست

 ریزی بـرای ایـنهای مسـكن و ضـرورت برنامـهشناسایی شاخص .(24: 1399)بوستان احمدی و همكاران،  برخوردارند

ریزی برخوردار اسـت، و رسـیدن بـه یـک ای در امر برنامهها و دسترسی به خدمات اساسی شهری از اهمیت ویژهشاخص

باشد و این امر مستلزم داشـتن اطالعـات اندازه بهینه و برخورداری از خدمات شهری در بخش مسكن، امری ضروری می

(. قضاوت افراد اساساً وابسته به زمینـه و 43: 1399ران، های مسكن است )نیک پور و همكاها و ویژگیصحیح از شاخص

افتد که افراد یک ساختمان را بدون احتسـاب بافـت اطـراف آن قضـاوت کننـد های آن است. بسیار کم اتفاخ میشاخصه

 دهد:های ارزیابی مسكن را نشان می(. جدول ذیل معیارها و شاخصه155: 1399)رمضانپور و همكاران، 

 

 های منتخب ارزیابی مسکن . شاخص2 شماره جدول

 فضایی-کالبدی اقتصادی اجتماعی

 .تراکم ساختمانی1 .یارانه در سنجش مسكن 1 .موجودی مسكن1

 .نما و نوع مصالح ساختمانی2 .الگوهای مختلف مسكن2 .تراکم نفر در واحد مسكونی2

 .استفاده از عایق حرارتی3 ن.میزان رونق بازار زمین و مسك3 .کیفیت مسكن ازنظر سالمت، بهداشت3

 ای واحد مسكونی.میزان دوام سازه4 کل هزینه خانوار.نسبت هزینه به4 .تراکم نفر در اتاخ4

 .الگوی مسكن5 .طول دوره ساخت5 .تعداد خانوار5

 .زیربنای مسكن6 وری سنجش مسكن .میزان بهره6 نشینی و... ( .بد مسكنی )آلونک، زاغه6

 .قدمت واحدهای مسكونی7 .نسبت هزینه مسكن به درآمد خانوار7 ن.سطح اشغال زمی7

 .کیفیت فیزیكی مسكن8 ها در مناطق کل وام.نسبت وام مسكن به8 .تداخل فضای کار و سكونت8

 .سطح اشغال9 .میزان نیاز به مسكن9

 .شیوه ساخت بنا10 .نسبت اجاره مسكن  به درآمد9 .کیفیت مسكن ازنظر دوام ساختمان10

انداز مسكن . دارای بانک و صندوخ پس10 .دوام )میزان کیفیت ازنظر آسایش( 11
 الحسنهیا قرض

 .سرانه زیربنا11

 .مدیریت مواد زائد و فاضالب12 .نوع سوخت و سیستم گرمایش12

ــه11 .بعد خانوار13 ــأمین هزین ــتطاعت ت ــزان اس های .می
 واحدهای مسكونی

سـایر .فاصله تا منبع آب آشـامیدنی و 13
 خدمات

 .تعداد طبقات14 .سرانه زیربنا14

 .متوس  زیربنا15 .میزان نقش مسكن در معیشت12 .کیفیت مسكن در مقابل بالیای طبیعی15

گذاری مسـكن .میزان تمایل به سـرمایه13 .میزان امنیت مالكیت واحدهای مسكونی16
 در محل سكونت

ــه 16 ــه راه و درج ــكن ب ــی مس .دسترس
 کیفیت آن

.کیفیت معابر ازنظـر شـیب عـرض و 17 کم خانوار در واحد مسكونی.ترا17
 پوشش
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.نحوه تصـرف مسكن)اسـتیجاری، ملكـی 18
 و...( 

ــزان دوام مصــالح به18 .قیمت زمین14 کاررفتــه در .می
 مسكن

ــه .نســبت ســاختمان19 .هزینه یک مترمربع از ساخت مسكن15 .نسبت امالك مسكونی سنددار19 های دارای پروان
 ساخت

واحدی .درصد واحدهای مسكونی تک20  .میزان برخورداری واحد مسكونی از فضا20
 و آپارتمانی

 .میزان تولید واحد مسكونی در عدم تولیـد21
 مواد زائد

 آزاد فضاهای شكل و بنا کلی .وسعت21 

 آن(؛  مانند و حیاط، باغچه فضای )مانند

و  .تعداد واحد مسكونی تک اتاقه؛ دو اتاقـه22
 بیشتر

.میــزان کــاربرد مصــالح بــومی در 22 
 واحدهای مسكونی 

.کیفیت مسكن ازنظر دسترسی به خـدمات 23
 اجتماعی -فرهنگی 

.میــزان تــأثیر واحــدهای مســكونی و 23 
 جویی انرژیصرفه

.زمـان اسـتفاده از واحـدهای مسـكونی در 24
 سال

هـای مسـكونی در .میزان تـأثیر بافت24 
 جویی انرژیصرفه

 و؛ لطفی 1385؛ زیاری و همکاران، 1391؛ صارمی و همکاران، 56؛ 1389؛ صیدایی، 1384نیا و همکاران، حکمت )منبع: 

 (1399،، زنگنه  و همکاران1384؛ سرتیپی پور، 1389؛ موسوی و همکاران، 1383؛ سرتیپی پور، 1384؛ عزیزی، 1388همکاران،

 

های محی  فیزیكـی و ان، )شناختی یا رفتاری(، یا ویژگیهای کاربررضایت مسكونی در مطالعات متعدد تجربی که ویژگی

های رضایت طوری که ذکر شد، دستیابی به مسكن مناسب یكی از جنبهاجتماعی را بررسی کرده، بح  شده است. همان

باشد. در حالت کلی رضایتمندی از محی  سـكونتی بـه میـزان رضـایت در دو معیـار واحـدهای مسـكونی و از زندگی می

طور غیرمستقیم بسـتگی های شخصی، فرهنگی، اجتماعی و ...مخاطب بهصورت مستقیم و ویژگیای همسایگی بهواحده

های تجربی تحقیقات مربوط به سنجش کیفیت و رضایتمندی سكونتی، میزان رضایت از واحدهای سكونتی دارد. در مدل

های کالبدی، امكـان توقـف نظیر تسهیالت/ ویژگی عنوان سازنده خودشده که بهعنوان یكی از معیارهای اصلی مطرحبه

(. 202: 1389شـده اسـت )رفیعیـان و همكـاران، ها( تقسیموسیله نقلیه، شرای  داخلی، تسـهیالت بیرونـی واحـد، هزینـه

محققان متعددی عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی کـاربران از رضـایت محـی  مسـكونی معرفـی نمودنـد. متغیرهـای زیبـایی 

(Amole, 2009; Hur et al, 2010( تعامـل اجتمـاعی، ایمنـی خـدمات و تسـهیالت ،)Ge & Hokao, 2006; 

Amole, 2009( نگهداری و آسایش محیطـی ،)Thorsson et al, 2004تـرین ایـن متغیرهـا هسـتند ( و ... از مهم

 در اسـت کـه شـدهگرفته نظـر در اقـدامات زنجیـره از ایحلقه مهر، (. از طرفی مسكن332: 1398)یزدانی و همكاران، 

 اقداماتی است. گرفتهشكل ایرانی جامعه پائین به متمایل و میانه اقشار مسكن نیاز به گوییپاس  برای گذشته، هایسال

 انـد.داشته خود کار دستور در را اجتماعی مسكن شعار بوده، مسكن مسئله به گرایانهجامعه پاسخگویی پی در همواره که

 حاصـل جمعیت رشد اثر در که مسكن تقاضای به بتوانند که داشتند را آرزو این یا اندبوده باور این رب اقدامات این همه

 دگرگـونی با دارد، وجود جامعه فرودست و حالمیانه اقشار سوی از عمدتاً که تقاضایی دهند. منطقی پاسخی است، آمده

(. این طرح که عنوان مسكن مهر را بـه 2: 1394دزاده، محمو و )بیدابادیان است یافته متفاوت آهنگیضرب خانوار، شكل

برداری از زمین برای ساخت مسـكن کوچـک بـا متوسـ  خود پذیرفته است، طرحی است که در قالب واگذاری حق بهره

شده ساختمان برای انطبـاخ بـا تـوان مـالی متر و باهدف کاهش و حذف هزینه زمین از قیمت تمام 29زیربنای هر واحد 

 در بضـاعتبی افـراد شـدن دارخانـه برای است شده است. مسكن مهر طرحیدرآمد و میان درآمد طراحیای کمخانواره

 مسكن، وزارت مانند: مختلف هایدستگاه همكاری با مسكونی واحد هزار پانصد و میلیونساخت یک بزرگ پروژه قالب
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(. آنچـه طـی 16: 1396بریمـانلو،  محمـدی...  ) و مرکـزی بیمه ها،شهرداری مرکزی، بانک مسكن، تعاون، بنیاد وزارت

ای جدیـد بـرای تـأمین شده اسـت، تجربـههای اخیر به نام )طرح مسكن مهر( در وزارت مسكن و شهرسازی مطرحسال

تـرین پـروژه تولیـد و عرضـه عنوان بزرگتوان بهدرآمد بوده است. در ایران پروژه مسكن مهر را میهای کممسكن گروه

مـیالدی بـا  80و  70های دانست که شباهت زیادی به سیاست تأمین زمین و خـدمات دارد کـه در دهـه مسكن شهری

: 1396المللی همچون سازمان ملل و بانک جهانی به اجرا درآمـده اسـت )شـاطریان و همكـاران، های بینحمایت آژانس

صـورت فازهـا و هـای مختلـف بهها و زمانشده و در سایت(. با توجه به اینكه این طرح در مقیاس کالن ملی مطرح112

بـرداری رسـیده آن در راسـتای تعیـین های اولیه به بهرههای مجزا به مرحله اجرا درآمده امكان بررسی دقیق نمونهپروژه

هـای بعـدی ایـن طـرح میسـر بـوده کـه نقاط قوت و ضعف و تدوین بایدها و نبایدها در طراحی و اجرای فازهـا و پروژه

(. نتـایج 6: 1399خـورد )زهـره و رضـایی، ریزی کالن آن به چشـم میجای خالی این راهبرد اساسی در برنامهمتأسفانه 

یـابی، فرآینـد شهرسـازی، ارتبـاط بـا زمینـه  توان ازنظر مكاندهد که مسكن مهر را میمطالعات صورت گرفته نشان می

معماری و سیما و منظر شهری و انسجام اجتمـاعی نقـد پذیری در توسعه، هویت شهری، اقلیمی، تعادل اقتصادی و رقابت

هـا در های روشنی در الگوی بومی شهرسازی و معماری وجود دارد کـه غافـل مانـدن از آنحلنمود. برای این نقدها، راه

 بـه توجـه بـا .(91: 1397های مسكن مهر موجب چنین مسائلی شده است )شكوهی بیدهندی و همكاران، اجرای پروژه

زیـر  قالب در توانطرح را می این به وارده ترین ایراداتعمده مهر، مسكن طرح ناکامی علل و بررسی متعدد رهاینوشتا

 دسـتۀ در چهـار توانمی است را وارد مهر مسكن هایپروژه به ایراداتی که و هاآسیب ترینعمده داد. ارائه بندی ودسته

(. دستیابی بـه مسـكن 49: 1398کرد )ناصری،  بندیدسته شهری رمنظ اقلیمی و-محیطیزیست اجتماعی، کالبدی، کلی

های تأمین مسكن مناسب در کشور، طرح مسكن مهـر باشد. یكی از برنامههای رضایت از زندگی میمناسب یكی از جنبه

خانـه به مرحله اجرایی درآمد. این طرح بر حذف قیمت زمین از قیمـت  (1386ساله است که در سال ) 99ن یا طرح مسك

هـای ای کـه در کلیـه طرحگرفته است. نكتهها بدون احتساب ارزش زمین انجاماستوارشده است و بر این اساس واگذاری

هـا متناسـب بـا های مسكونی مسكن مهر باید مدنظر قرار گیرد، بح  طراحی این پروژهویژه طراحی مجتمعشهری و به

وسـاز متناسـب و متنـوع، حـس تعلـق و وابسـتگی، رضـایت ساخت ها و خصوصیات ساکنین آن است تا بتوان بـاویژگی

)ابـدالی و همكـاران،  ها بـاال بـرددگی در ایـن سـكونتگاهطور اساسی رضایت از زنپذیری ساکنین و بهسكونتی، مشارکت

1396 :45). 

 

 
 . مدل مفهومی تحقیق بر اساس رضایتمندی ساکنان از مسکن مهر1 شماره شکل
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 روش پژوهش
شـده اسـت. جامعـه باشد، که در آن از هر دو روش کمی و کیفـی استفادهایشی میتحلیلی و پیم-صورت توصیفیق حاضر بهروش تحقی

باشد. حجم نمونه هم از طریق فرمول کوکران برابر نفر می 945آماری تحقیق شامل ساکنین مجتمع آفتاب در شهر جدید سهند که برابر 

ر هایی محتوا  برای سبه نسبت روسشنامه از نظرات اساتید و کارشناسان متخصص استفاده شد با محانفر به دست آمد. برای روایی پر 273

یت پرسشنامه نهایی صورت مكرر اصالح شد تا درنهاگویه، و لزوم حضور آن در پرسشنامه بر اساس جدول الوشه تعیین شد. پرسشنامه به

دهنده پایایی مناسب ابزار آمد که نشان 879/0از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با روایی مناسب به دست آمد. برای پایایی سؤاالت هم 

 تحقیق است.  

اسمیرنوف برای آزمون سؤاالت پژوهش، موردبررسی قرار گرفت و پس از تأییـد -ها با استفاده از آزمون کولموگروفابتدا نرمال بودن داده

سازی معادالت ها از رویكرد مدلتحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم استفاده شد. برای تحلیل دادهها، از همبستگی پیرسون و نرمال بودن داده

و   SPSSافـزاراستفاده شد. در این، تحقیق ابتدا با استفاده از نرم AMOS و  Mplusو SPSS افزارهایساختاری با به کار گرفتن نرم

ـاری هتحلیل عاملی اکتشافی با کاربرد روش استخراج مؤلفه ای اصلی و چرخش واریماکس و باهدف کشف ساختاری عوامل مؤثر بر معم

ـاملی  Mplus افزارشده و سپس با استفاده از نرممسكن مهرشهر جدید سهند استفاده ـاختار ع روش تحلیل عاملی تأییدی جهت تائیـد س

سازی معادالت ساختاری آمده از رویكرد مدلدستبه منظور ارزیابی برازش مدل نهاییهای برازش بهکاربرده شده و از شاخصاکتشافی به

ـاری  ـازی بـه همـراه  36استفاده گردید. در روش کیفی از روش مصاحبه عمیق استفاده شد. جامعـه آم ـاری و شهرس ـاتید معم نفـر از اس

 کیفی های داده تحلیلنام به  افزاریدهندگان با استفاده از نرمپاس باشد. صوت متخصصین در سازمان بنیاد مسكن آذربایجان شرقی می

Maxqda « های مورداستفاده در این تحقیق در جدول زیر آمده است.رایانه، کدبندی شد. شاخصکمک  به« دا کیومكس 

 

 بدی مسکن مهرکال-های اجتماعی. شاخص3 شماره جدول

 منابع شاخص متغیر

 هنگیفر-اجتماعی

  Kleinhans (2010:51) , Mulder (2010:436) فرهنگ

Moon-Jeong Kim (2010:33) 

Gang Meng (2006:417), World Bank 

(1992) 

 حریم

 آسایش و امنیت

 یربناییز -کالبدی

 Moon-Jeong Kim (2010: 35) (Mulder زیبایی منظر

(2010:435) , O'Neill 2008:167), Gabriel 

(2008: 535)  

Gang Meng (2006:416) 

 استحكام

 سات و تجهیزاتتأسی

 یابی بهینهمكان

 سازگاری

 دسترسی

 

 محدوده مورد مطالعه

عنوان پنجـاه با انتخاب شهردار به 1387شهر جدید سهند در ناحیه شمال غربی مرکز شهر اسكو قرارگرفته است. در سال 

شـهر  .(44: 1396ی و منوری، )بهشت ومین شهر شهرستان اسكو شناخته شدو هشتمین شهر استان آذربایجان شرقی و س

و  53-37درجه در طول جغرافیایی شرقی و  46-15و  3-36هكتار مساحت دارد و این شهر با  12650جدید سهند حدود 
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تبریز و بـر روی ارتفاعـات  –کیلومتری غربی تبریز و در مجاورت جاده مراغه  20های جغرافیایی در درجه عرض 37-59

جمعیت آن بـر اسـاس سرشـماری سـال  .(14: 1391)پورجعفر و همكاران،  ارگرفته استدشت خسروشهر و دره اسكو قر

باشـد کـه اکنون شامل فازهای عمرانی میشهر جدید سهند هم. (1396باشد )سالنامه آماری، نفر می 82494برابر  1395

چهـارم پـنجم و ششـم فاز اول عاری از واحدهای طرح مسكن مهر است. بخشی از فـاز دوم و سـوم و تمـامی فازهـای 

شده مجتمع مسكونی آفتـاب واقـع در فـاز دوم باشند. موردی که برای این پژوهش انتخابمشمول طرح مسكن مهر می

 شهر جدید سهند است.

 

 
 (1391منبع: )پورجعفر و همکاران،  ،. موقعیت شهر جدید سهند2 شماره شکل

 

 
 ید سهند. موقعیت مجتمع آفتاب در فاز دو شهر جد3 شماره شکل
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 هاافتهبحث و ی

از آزمون  کنیم تا مشخص شود کهبرای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده می

 پارامتری استفاده کنیم یا نا پارامتری استفاده شود.

 

 . نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف4 شماره جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری Zآماره  شاخص متغیر

 رهنگیف-اجتماعی

 نرمال است 120/0 214/1 فرهنگ

 نرمال است 089/0 322/1 حریم

 نرمال است 110/0 254/1 آسایش و امنیت

 یربناییز -کالبدی

 نرمال است 154/0 305/1 زیبایی منظر

 نرمال است 230/0 525/1 استحكام

 نرمال است 106/0 298/1 تأسیسات و تجهیزات

 نرمال است 063/0 511/1 یابی بهینهمكان

 نرمال است 116/0 131/1 سازگاری

 نرمال است 118/0 299/1 دسترسی

 

که مقـدار گیریم و درصـورتیباشد فرض صفر را نتیجه می 05/0تر از مقدار خطا ( بزرگSig) داریاگر مقدار سطح معنی

 گیریم.را نتیجه میباشد فرض یک  05/0تر از مقدار خطا داری کوچکسطح معنی

گیریم باشد پس فرض صفر را نتیجه میمی 05/0تر از مقدار خطای داری در تمامی متغیرها بزرگچون مقدار سطح معنی

 های پارامتری استفاده گردد.باشند و الزم است از آزمونیعنی متغیرهای تحقیق همگی نرمال می

 

 رهای آماری  دو متغی.  توصیف شاخص5 شماره جدول

 ضریب همبستگی تعداد انحراف معیار میانگین نام متغیر

 378 51025/0 5724/3 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند
321/0+ 

 378 64591/0 6311/3 یربناییز-های کالبدیجنبه

 

 

p-VaIue   سطح احتمال= 000/0  

= خطای نوع اول=05/0  

005.0000.0 آمده از نتایج پژوهش دستبه p-VaIueبا توجه به مقدار  RHvaluep   

ضـایتمندی سـاکنین از مسـكن زیربنـایی و ر-البـدیهـای کدرصد بین جنبـه  95دهد که با احتمال )اطمینان(نشان می 

 وجود دارد.  321/0داری مثبت به میزان رابطه معنی مهرشهر جدید سهند

 

 رهای آماری  دو متغی. توصیفی شاخص6جدول 

 ضریب همبستگی تعداد انحراف معیار میانگین نام متغیر

 378 50361/0 5028/3 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند
898/0+ 

 378 73291/0 5522/3 رهنگیف-های  اجتماعیشاخص
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p-VaIue   سطح احتمال= 000/0  

= خطای نوع اول=05/0  

005.0000.0 آمده از نتایج پژوهشدستبه p-VaIueبا توجه به مقدار  RHvaluep   

ا رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند بدرصد بین عوامل مرتب   95 دهد که با احتمال )اطمینان(نشان می

 وجود دارد.  898/0داری مثبت به میزان معنی فرهنگی رابطه-های اجتماعیو شاخص

 

رهنگـی در شـهر جدیـد ف -جتماعیزیربنایی و ا-مسکن مهر با استفاده عوامل کالبدیتحلیل رضایتمندی ساکنین از 

 سهند 

 

 
ضایتمندی ساکنین از مسکن فرهنگی در ر -وامل اجتماعیزیربنایی و ع-. ارزیابی اعتبار مدل تأثیر عوامل کالبدی4 شماره شکل

 مهرشهر جدید سهند
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ضایتمندی ساکنین از مسکن فرهنگی در ر -زیربنایی و عوامل اجتماعی-. ضرایب مسیر تأثیر عوامل کالبدی5 شماره شکل

 مهرشهر جدید سهند

 

 
ضایتمندی ساکنین از مسکن فرهنگی در ر -وامل اجتماعیزیربنایی و ع-تأثیر عوامل کالبدی t -val ue. آماره 6 شماره شکل

 مهرشهر جدید سهند
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ضایتمندی ساکنین از فرهنگی در ر -وامل اجتماعیزیربنایی و ع-لبدیتأثیر عوامل کا t.  ضریب مسیر و آماره 7 شماره جدول

 مسکن مهرشهر جدید سهند

 از به ضریب مسیر Tآماره  نتیجه آزمون

 مسكن مهر یربناییز-عوامل کالبدی 919/0 209/68 تأیید

 مسكن مهر رهنگیف -عوامل اجتماعی 640/0 859/9 تأیید

 

(، ضـریب دو 8شـود. )جـدول دهنده آن حاصـل میز ضرب دو اثر مستقیم تشكیلمقدار ضریب مسیر در اثر غیرمستقیم ا

فرهنگـی را  -وامـل اجتمـاعیزیربنـایی و ع-مسیر رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند و عوامل کالبـدی

 دهد. نشان می

 

 . نتایج ضریب دو ضریب8 شماره جدول

 مستقل وابسته ضریب مسیر نتیجه آزمون

 مسكن مهر یربناییز-عوامل کالبدی 396/0 تأیید

 مسكن مهر رهنگیف -عوامل اجتماعی 202/0 تأیید

  

95رهنگی بـا اطمینـان %ف -وامل اجتماعیزیربنایی و ع-رسیم که عوامل کالبدیبه این نتیجه می ،(8با توجه به )جدول 

غیرها بیشـتر از مت tد دارد، زیرا عدد آماره ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهن داری بر رضایتمندیتأثیر مستقیم و معنی

 است. 96/1

هسـتند کـه  CV-Redارزیابی اعتبار مدل، اعداد مربوط به متغیرهای نامشهود شـاخص  ،(4با توجه به )شكل  ،همچنین

د شده اسـت همـه اعـداطور که مشاهدهتر از صفر باشند. اعداد مثبت نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. همانباید بزرگ

 باشد:رح ذیل میشافزار، نتایج  برازش مدل به مثبت هستند، بنابراین مدل از کیفیت مناسب برخوردار است. با اجرای نرم

 

 . نتایج برازش مدل9 شماره جدول
مقدار  قبولمقدار قابل عنوان شاخص

 آمدهدستبه

 تفسیر

p-value Chi-square  قبولقابل 703/0 درصد 5تر از بزرگ سكوئرا -سطح احتمال کای 
CMIN/DF وضعیت نسبتاً   99/3 5تا  1مقادیر بین  نسبت کای اسكوئر به درجه آزادی

 قبول مدلقابل

GFI (Goodness of Fit 

Index) 
 )عدم برازش( تا  0 شاخص برازندگی

 )برازش کامل( 1
قبول وضعیت قابل 999/0

 مدل
AGFI (Adjusted 

Goodness of Fit Index) 
 )عدم برازش( تا  0 شده برازندگیدیلشاخص تع

 )برازش کامل( 1
قبول وضعیت قابل 988/0

 مدل

CFI (Comparative Fit 

Index) 
 )عدم برازش( تا  0 شاخص برازندگی تطبیقی

 )برازش کامل( 1
قبول وضعیت قابل 000/1

 مدل

RMSEA 

 (Root Mean Square of 

Approximation) 

 مجــذورات ریشــه دوم میــانگین

 باقیمانده

 برای خطای معقولی 000/0 <05/0

 در جامعه تقریب

PNFI  قبول وضعیت قابل 85/0 5/0بیشتر از  شاخص برازش مقتصد
 مدل

 

دار بودن مدل است. این بدان معنـی اسـت های برازش، نشان از برازش نسبتاً خوب و معنینتایج تحلیل و مقادیر شاخص

 RMSEAو  GFI ، CFI،AGFIهای کای اسكوئر نسـبی، کنند، آمارهرا تأیید میهای نمونه موردمطالعه مدل که داده
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کنند. این بدان معنی اسـت کـه ای مقایسه میمیزان انطباخ ماتریس واریانس کوواریانس مدل فرضی را با ماتریس نمونه

 %1بین ابعاد نیـز در سـطح  شود. در این مدل مقدار همبستگیفرض اینكه متغیرها با هم دارای ارتباط است، پذیرفته می

گیری گام بعدی در تحلیـل بـه دسـت آوردن تخمـین ضـرایب اندازه دار است. بعد از اطمینان یافتن از صحت مدلمعنی

 باشد. استاندارد )ضرایب مسیر( و عدد معناداری اثر هرکدام از ضرایب رگرسیون در مدل می

 

 ری تحقیقغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درست نمایی برای مدل نظ. تأیید / عدم تائید رابطه بین مت10 شماره جدول

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
شكل  عنوان شاخص

 رابطه

Estimat عنوان شاخص

e 

S.E. C.R. P 

خطای  برآورد
 معیار

 داریسطح معنی نسبت بحرانی

 *** 776/0 032/8 231/6 معماری مسكن مهر در سهند ---> فرهنگ

 *** 952/0 187/7 845/6 معماری مسكن مهر در سهند ---> حریم

 *** 958/0 659/8 292/8 معماری مسكن مهر در سهند ---> آسایش و امنیت

 *** 858/0 780/8 532/7 معماری مسكن مهر در سهند ---> زیبایی منظر

 *** 855/0 903/9 472/8 معماری مسكن مهر در سهند ---> استحكام

 *** 819/0 211/0 725/6 معماری مسكن مهر در سهند ---> تأسیسات و تجهیزات

 *** 999/0 421/7 412/7 معماری مسكن مهر در سهند ---> یابی بهینهمكان

 *** 899/0 013/9 103/8 معماری مسكن مهر در سهند ---> سازگاری

 *** 854/0 102/8 921/6 معماری مسكن مهر در سهند ---> دسترسی

 

دار(  با هم رابطه دارند که البتـه ایـن معنی %1درصد )** در سطح 01/0ها در سطح دهد که اکثر شاخصنتایج نشان می

روش حـداکثر  شود. بدین معنا که برآوردهای وزن غیراسـتاندارد رگرسـیونی بـهنتایج توس  نتایج همبستگی نیز تأیید می

کدام متغیر در  توان گفت سهمیرها رابطه مستقیم وجود دارد. با توجه به بارهای عاملی میدرست نمایی به ترتیب بین متغ

تری داشـته باشـد دیگر شاخصی که بار عاملی بزرگبیانگیری سازه مربوطه بیشتر است و سهم کدام متغیر کمتر. بهاندازه

دارد.  کمتـری داشـته باشـد، سـهم کمتـری راو شاخصی که بـار عـاملی  گیری سازه مربوطه داردسهم بیشتری در اندازه

 دهد.همچنین، در جدول ذیل مقادیر بارهای عاملی استانداردشده برای هر متغیر را نشان می

 

 .  وزن رگرسیونی استانداردشده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق11 شماره جدول
Standardized Regression Weights:  (Group number 1 - Default model) 

 Estimate عنوان شاخص شكل رابطه عنوان شاخص

 برآورد

 13/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> فرهنگ

 80/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> حریم

 85/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> آسایش و امنیت

 84/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> زیبایی منظر

 82/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> استحكام

 75/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> تأسیسات و تجهیزات

 68/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> یابی بهینهمكان

 61/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> زگاریسا

 53/0 رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند ---> دسترسی
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دار(  با هم رابطه دارند که البته این معنی  %1درصد ) ** در سطح 01/0ها در سطح دهد که اکثر شاخصنتایج نشان می

ش حداکثر درست شود. بدین معنا که برآوردهای وزن استاندارد رگرسیونی به روتأیید می نتایج توس  نتایج همبستگی نیز

صـورت هبدرصد اطمینان برآورد شده است. در شكل ذیل نیز مـدل نهـایی  99های متغیرها با احتمال نمایی بین شاخص

 .شده استدیاگرام نشان داده

 

 
 . شکل نهایی مدل طرح 7 شماره شکل

 

 گری ارزیابی کالبدی و اجتماعی  مسکن مهر در رضایتمندی ساکنین از مسکن مهرشهر جدید سهند آزمون تعدیل

ت به بررسی نقش تعدیل گری پرداخته شد. با اس PLSافزارهای که از خانواده نرم Mplusافزار در اینجا با استفاده از نرم

 افزار این مقدار برابر است با: توجه به خروجی نرم

(GoF)= 482/0 , small >= 1/0 , medium >= 25/0 , large >= 39/0   

آمده بنابراین مدل تحقیق حاضر از برازش مناسـبی برخـوردار دستبه 482/0بنابراین، با توجه به اینكه مقدار این شاخص 

(، APC) است. همچنین جهت سنجش برازش مدل سه شاخص دیگر نیز موردبررسی قرار گرفت: ضرایب متوس  مسـیر

ضر از تناسب خـوبی (. مدل مفهومی تحقیق حاAVIF( و متوس  عوامل تورم واریانس )ARSشده )عیین تعدیلضریب ت

 برخوردار است.
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 های برازش مدل تعدیل گری. شاخص12 شماره جدول

 قبولمقدار قابل آمدهدستمقدار به

APC = 0.143 , P=0.011  Good if p<0.05 

 ARS = 0.339, P < 0.001  Good if p<0.05 

 AVIF = 2.301 Good if AVIF< 5 Ideally <= 3.5 

 

 گیرینتیجه
هـایی جهـت حلای جهانی است. برنامه ریزان و طراحان مختلف به دنبال راهامروزه مسكن و مسائل مربوط به آن مسئله

ی مقارن با پدیدار شدن آثار باشد. پیدایش مسكن اجتماعحل مسائل آن هستند. یكی از انواع مسكن، مسكن اجتماعی می

زمـان بـا آن، شـده و همباشد. با وقوع انقالب صنعتی مبانی تولید دگرگونمیالدی می 19و نتایج انقالب صنعتی در قرن 

ها و مراکز تولیدی افزایش چشمگیری یافت. یكی از آثـار منظور اشتغال در کارخانهدامنه مهاجرت روستاییان به شهرها به

تبع آن توسعه و گسترش شهرها بود. در چنین شـرایطی نیـاز بـه مسـكن در ها افزایش نرخ شهرنشینی و بهاین مهاجرت

عنوان محـل زنـدگی خـود حال مهاجرین به دلیل درآمد پایین حاشیه شـهر را بـهیافته است، درعینسطح شهرها افزایش

وزدهم تفكر ایجاد مسكن اجتمـاعی در گروهـی انتخاب نمودند. مجموعه عوامل ذکرشده موجب گردید از نیمه دوم قرن ن

باشـد. در هایی با زیـر قیمـت واقعـی در بـازار میاز کشورهای اروپایی مطرح شود. مسكن اجتماعی به معنی طراحی خانه

نژاد مطرح گردید و هدف آن ارائه مسكن باشد که در دوره احمدیکشور ایران مسكن اجتماعی مترادف با مسكن مهر می

درآمد کشور بود که در زمـان اجـرا بـا مشـكالتی بسـیاری ازجملـه در زمینـه معمـاری شـد و مت برای اقشار کمقیارزان

های بسیاری ازنظر اجتماعی، کالبدی و اقتصادی پیدا کرد. با توجه به گستردگی پروژه مسكن مهـر، جمعیـت زیـاد آسیب

ز سكونت در این شهرهای نوظهور، پژوهش حاضر در ساکن و تأثیر عوامل مختلف فردی، کالبدی و اجتماعی بر رضایت ا

باشد که نتایج پـژوهش اجتماعی در شهر جدید سهند تبریز می -راب  با رضایتمندی ساکنین از مسكن مهر از بعد کالبدی

که مقدار مطلوبی بـرای بـرازش مـدل  99/3( برابر CMIN/DFنشان داد مقدار شاخص نسبت بحرانی به درجه آزادی )

قبول بـودن ایـن میـزان بـرای بـرازش دهنده قابلاست که نشان 999/0( GFIنین شاخص نیكویی برازش )است. همچ

تر باشد که با توجه به کوچـکمی 000/0( نیز RMSEAمطلوب مدل است. مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )

( CFIهمچنـین، شـاخص بـرازش تطبیقـی )باشـد. دهنده تأیید مدل پژوهش مـیقبول بوده و نشان، قابل05/0بودن از 

دهنده بـرازش مطلـوب و تأییـد مـدل است که همگی نشان 85/0( PNFIو شاخص برازش مقتصد هنجار شده ) 000/1

دهد که بارهای عـاملی تمـام عوامـل کالبـدی و اجتمـاعی بـر روی باشد. تحلیل عاملی مرتبۀ دوم نشان میپژوهش می

دار هسـتند. درصـد معنـی 99بوده و در سطح احتمال  4/0تر از ر جدید سهند بزرگرضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشه

ازآن بیشترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنین از مسكن مهرشهر جدید سهند دارد. پس 85/0آسایش و امنیت با بار عاملی 

(، تأسیسـات و 80/0)بـا بـار عـاملی (، حـریم 82/0(، استحكام )بـا بـار عـاملی 84/0به ترتیب زیبایی منظر )با بار عاملی 

(، دسترسی )با بار عاملی 61/0(، سازگاری )با بار عاملی 68/0یابی بهینه )با بار عاملی (، مكان75/0تجهیزات )با بار عاملی 

یج شـده نتـاهـای انجامهـا و نتـایج آزمونوتحلیل داده( قرار دارند. با توجه به تجزیه13/0( و فرهنگ )با بار عاملی 53/0

حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که عوامل کالبدی و اجتماعی با رضایتمندی ساکنان از مسكن و نمره کلی رضـایت 

آمده نشان داد که در رضـایتمندی سـاکنین از مسـكن مهرشـهر دسترابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج به

تـوان نتیجـه ها وجـود دارد. در پایـان میو رابطه مستقیمی بین آن جدید سهند عوامل کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار بوده
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گرفت که معیار امنیت و آسایش بیشترین اهمیت و تأثیر را در رضایت ساکنین مسكن مهرشهر جدید سهند داشته اسـت. 

و همكـاران  (، ابـدالی1398(، ایمـانی و همكـاران )1389های داخلـی رفیعیـان و همكـاران )نتایج این مطالعه با پژوهش

(، و 1399(، آرون و آژنـد )1398(، یزدانی و همكـاران )1393(، پورمحمدی و اسدی )1398(، پوراحمد و همكاران )1396)

 ,Bentely et al, 2019, Boomsma et al, 2017, Duvier et al, 2018bهـای خـارجی )بـا پژوهش

Friesinger et al, 2019, Ramos et al, 2018) شد. با توجه به کیفیت متفـاوت کالبـدی و محلـی باراستا میهم

هـا، مشـكالت وسـاز و تكمیـل پروژهمسكن مهر در فازهای مختلف شهر جدید سهند و میزان متفـاوت پیشـرفت ساخت

های پیشـنهادی بـرای رفـع موانـع تـرین سیاسـتطورکلی مهمساکنان در فازهای مختلف نیز همگن نبوده است. اما بـه

تـوان در ایجـاد امـاکن ایمـن و آسایشـی، دیدگاه ساکنین در مسكن مهرشـهر جدیـد سـهند را میرضایت از سكونت از 

ها و سراها و تشویق مـردم بـه حضـور در یابی مناسب مجتمع، ایجاد اماکن ورزشی، تفریحی، فرهنگی، ایجاد کانونمكان

ن و پارك، استفاده از مصـالح مسـتحكم های محلی، ایجاد فضای سبز، بوستااجتماعات محلی با تبلیغات مناسب در رسانه

های مسكن مهر برای زیبـایی بهتـر مسـاکن مهـر در هـر فـاز یـا وساز و طراحی، و مبلمان مناسب در مجتمعدر ساخت

 های مسكونی مسكن مهرشهر جدید سهند خالصه کرد. مجتمع

 

 تقدیر و تشکر
 شته است.حامی مالی ندا باشددکتری میکه برگرفته از رساله  بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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