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 چكيده

بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط مسكونیشان از اهداف مهم مدیریت شهری است. یكی از سیاست های 

مسكن در ایران، مسكن سازمانی است، مسكن سازمانی در سطح ملی در زمین های دولتی ایجاد شده است. پس از گذشت سال ها 

جربه به لحاظ میزان موفقیت و رضایتمندی در ایجاد کیفیت زندگی احساس می از اجرای آن، ضرورت بررسی نتایج حاصل از این ت

شود. هدف این مقاله ارزیابی میزان رضایتمندی از مسكن های سازمانی و بررسی کیفیت محیط مسكونی آنها با توجه به شاخص 

کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( در شهر اصفهان است،  –های موثر در مسكن پایدار )زیست محیطی، دسترسی، زیرساختی 

حال آن که رضایتمندی، مفهومی چند بعدی دارد و از شاخص های مختلفی شكل می گیرد. این تحقیق از نوع کاربردی و با ماهیت 

ابزار پرسش نامه استفاده  تحلیلی و پیمایشی است. در جمع آوری داده ها و اطالعات از روش های اسنادی و میدانی و –توصیفی 

شده است. جامعه آماری، افراد ساکن در مسكن های سازمانی کوی بهار و کوی اساتید شهر اصفهان می باشد. حجم نمونه به روش 

روش آزمون و  SPSSدر این پژوهش از نرم افزار  .اند شده نفر مدیران تعیین 30نفر کارشناسان و  30نفر و تعداد  333کوکران، 

بوده که  2620در بعد کالبدی کمتر از  sigمقدار  2استفاده شده اند. بر اساس آزمون خی  SWOTو، تحلیل عاملی و تكنیک خی د

بیانگر معناداری فرضیه می باشد بدین معنا که در سه پرسش نامه از بخش کالبدی در تمامی گویه ها رضایت دارند. بر اساس آزمون 

 گانه از نظر ساکنان خانه های سازمانی رضایتبخش است. یافته های حاصل از مدل تحلیل عاملی وضعیت شاخص های شش 

SWOT  با مجموع ضرایب  تهاجمی به عنوان اولویت نخست و راهبرد 77/1نشان داد که راهبرد های بازنگری با مجموع ضرایب

 در اولویت ثانوی رضایتمندی مسكن قرار می گیرند. 30/1

 . بهار شهر اصفهان یو کو دیاسات یکو ،یسکونت یتمندیرضا ،یا مانمسکن، مسکن سکلیدواژگان: 
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 مقدمه 

 شود،می بیشتر احساس روز به روز مسكن به نیاز جمعیت رشد با که انسان بوده زیستینیاز  تریناصلی غذا از بعد مسكن

 هنجارهای معیشت، قبیل وضع از دیگری عوامل منطقه، سطح در جمعیت چگونگی توزیع ترکیب و تعداد، بر عالوه لذا

 (.107: 1303تأثیردارند )ملكی و همكاران،  آن در خانوار درآمد سطح و خانوارها گسترده بودن یا ایهسته سكونتی،

: 1301محسنی، )یابند  تحقق جمعی هایفعالیت هاآن در درون که کندمی طلب را فضاهایی ساکنین، اجتماعی هایفعالیت

 مناسب شرایط دارا بودن که ضمن سرپناهی تأمین راستای در که اندکوشیده ها، هموارهافراد و دولت(. در این راستا 2

 خدمات به دسترسی امنیت، و آسایش و روحی، جسمی سالمت تأمین نظر از الزم واجد استانداردهای فیزیكی، و کالبدی

رضایتمندی  (.20: 1300شكوئی، ) کنند. فراهم را باشد به خانواده بخشی هویت و شاد و مناسب بوم زیست تسهیالت، و

مسكن در غالب واحدهای ساختمانی جهت سكونت  باشد.از مسكن نشان ارتقاء و توسعةپایدار یک جامعه می

خانوارهای ساکن، نقش ارزشمندی در ثبات خانواده، رشد اجتماعی و اقتصادی و باال بردن ضریب ایمنی افراد جامعه و 

ایدار های توسعة پاست. عالوه بر این یكی از مولفهفرهنگی و آرامش روحی اعضای خانوار داشتهخصوصا ارتقای سطح 

دانی و یز) کنندمیاست که در یک محیط مسكونی زندگی های شهری و روستایی رضایتمندی مردمی و پایداری محیط

رتقای کیفیت زندگی شهروندان و برقراری (. در کشور ما همگام با بسیاری از کشورها در راستای ا01: 1301همكاران، 

های اقتصادی دولت در عدالت اجتماعی، تامین مسكن و کاهش در هزینه ساخت و تولید، مسكن در بسیاری از برنامه

های مختلف با عناوینی چون مسكن حداقل، مسكن اجتماعی، اجاره به شرط تملیک، مسكن سازمانی، مسكن مهر دهه

(. با توجه به حجم باالی ساخت مسكن و هزینه بسیار ساخت این 03: 1303رضایی خبوشان، ) و... پیگیری شده است

 –گونه واحدهای مسكونی، میزان رضایتمندی ساکنان این واحدها، همواره مورد بحث کارشناسان حوزۀ اجتماعی 

ه و بیش از ه کمی مسكن داشتای بر جنبرسد که سیاست نامبرده تاکید ویژهاست. چنین به نظر میاقتصادی مسكن بوده

است. از این رو، روش سنجش رضایتمندی های اجتماعی، بعد اقتصادی و آماری مسكن را نشانه رفتهتوجه به جنبه

 ضمن آن که نتایج حاصل از چنین پژوهشی در این پژوهش به کار گرفته شده است.کیفیت سكونتی مسكن سازمانی

 های سكونتی و نیز افزایش میزان اثر بخشی در حل مشكل مسكن، موثر باشدمحدودهتواند در ارتقای سطح کیفی می

 های ساختههای کارآمد )در زمینه محیط(. در این راستا سنجش رضایتمندی به عنوان یكی از روش131: 1303رفیعیان، )

(. (amergio& aragonest,1997: 49 ای را به دنبال داشته استشود که تحقیقات گستردهشده(، سكونتی مطرح می

شود، رضایتمندی ساکنان را با تجربه خشنودی یا لذت ناشی از در نظریة مكان که در روانشناسی محیطی مطرح می

لنسینگ و مارانز، رضایتمندی را یكی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت  توان مشخص نمود.زندگی در مكانی خاص می

رضایتمندی را  محیط با کیفیت مناسب، احساس رفاه و»کنند:ین شكل تعریف میدانند و کیفیت محیط را به امحیط می

: 1302همكاران،  پوراحمد و)آورد های اجتماعی و فیزیكی و یا نمادین به وجود میبرای ساکنان آن، از طریق ویژگی

های سازمانی خانه از سوی دیگر با توجه به این که مدت زمان زیادی از ساخت و تحویل واحدهای موسوم به (.21

ی که عدم امر است.های سازمانی و به ویژه جنبه کیفی آن صورت پذیرفتهگذرد، تحقیقات اندکی با موضوع مسكنمی

تواند تاثیر سیاست ساخت مسكن سازمانی را کم رنگ و حتی از بین ببرد و آن را بی نتیجه نماید. با این توجه به آن می

کیفیت مسكن هنوز موضوعی مورد بحث است، اما بهبود و در پی آن حفظ کیفیت  حال اگرچه معموال اهمیت نسبی

 (.32: 1302رفیعیان و مولودی، )محیط مسكونی از اهمیت حیاتی برخورداراست 

های مسكن شهری است که در طول تاریخ برنامه ریزی مسكن کشور اجرا شده است. با مسكن سازمانی یكی از طرح

ها کمتر مورد بررسی قرارگرفته است. در مقاله حاضر به بررسی میزان ساکنان از این طرح این حال، برآورد رضایت

د رسهای سازمانی در در کوی بهار و کوی اساتید شهر اصفهان پرداخته شده است.به نظر میرضایتمندی از مسكن

 ی طراحی شده باشند و امكاناتها به خوبباشد. چنانچه این مسكنمسكن در اصفهان با مشكالت مختلفی رو به رو می
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وانند از تشود و مردم میها به درستی تعبیه شده باشند زمینه توسعه در این بخش از شهر فراهم میو تسهیالت در آن

شهر  اساتیدبهار و کویتر برخوردار گردند. تقویت ساختار کالبدی مسكن سازمانی در کویمسكن سالم تر و ایمن

باشد که سبب ایجاد گذاری بخش خصوصی و عزم و توجه جدی دولت میت صحیح، سرمایهنیازمند مدیری اصفهان

هشی نتایج حاصل از چنین پژوشود. ریزی، معماری، تاسیسات زیربنایی و خدمات شهری میمحیطی مناسب از نظر برنامه

 و بخش خصوصی در زمینه های دولتهای سكونتی سازمانی و افزایش دخالتتواند در ارتقای سطح کیفی محدودهمی

های الزم برای تقویت مشارکت ساکنان در ادارۀ امور محلة مسكونی خود، تقویت حل مشكل مسكن، ایجاد زمینه

 تعامالت اجتماعی و تقویت احساس تعلق به مكان مؤثر باشد.

باشد. ضمنا از آنجا که یهای کمی آن مهای غیرکمی مسكن در کنار جنبهاز این رو یكی از اهداف پژوهش ارزیابی جنبه

و از آن در جهت  های سازمانی پرداختتوان به سنجش تحقق اهداف ساخت مسكناز نتایج حاصل از رضایتمندی، می

های سازمانی به کار بست؛ در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن سنجش بهبود و ارتقای سطح محیط سكونتی مسكن

یت آن در برآورده کردن اهداف سازندگان آن است، بازخورد ایجاد مسكن رضایتمندی سكونتی که نشان دهندۀ کیف

های سازمانی شهر اصفهان به عنوان سازمانی تا این مرحله مورد ارزیابی قرارگیرد. از این رو در پژوهش حاضر مسكن

 نمونه مطالعه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

دو فرضیه مرتبط انجام می شود.که سوال اول این که میزان رضایت ساکنان این پژوهش در راستای بررسی دو سوال و 

از مساکن سازمانی در چه سطحی می باشد؟ و فرض بر این است که ساکنان مساکن سازمانی از شاخص های کالبدی 

ض بر ررضایت نداشته باشند.و سوال دیگر این است که نظر ساکنان، مدیران و متولیان در این خصوص چیست ؟ و ف

 این است که ساکنان از ابعاد شش گانه رضایت دارند.

 دیدگاه ها و مبانی نظری

اجتماعی  اقتصادی، و فیزیكی، کالبدی معماری، مكانی، مختلف ابعاد و دارای است گسترده و پیچیده بسیار مسكن، مقولة

 اینكه مفهوم از جمله است، شده ارائه مورداین  در مختلفی بنابراین تعاریف (.33: 1330دیگران،  و )زیاری است مالی و

 سرپناه یک از فراتر و متنوع دارای ابعادی و گیردمی بر در نیز را مسكونی محیط کل فیزیكی، مكان بر عالوه مسكن

 زمین تعبیر از شونده فنا موجود یک زندگی معنی به هایدگر انسان را (.103: 1301است )حكمت نیا و انصاری،  فیزیكی

 نظر در ابزاری و عنوان ماشین به خانه هایدگر، نظر اساس بر د.دار که سكنی هست جایی تا انسان گویدمی و کندمی

 اسكان اجالس دومین در (.13: 1330است )آقاصفری، یافته کاهش ،صرف مصرفی رابطه سكونت به و استشده گرفته

 یک وجود معنای به تنها مناسب تعریف شده است: سرپناهچنین  مسكن شد، برگزار استانبول در 1001 درسال که بشر

 امنیت و فیزیكی دسترسی مناسب، فضای مناسب، آسایش :یعنی سرپناه مناسب .نیست شخص هر سر باالی سقف،

 ... تسهیالت و و کار به محل دسترسی آموزش، و بهداشت روشنایی ، ای،سازه دوام و پایداری مالكیت، امنیت مناسب،

 از طرفی مسكن را (.30: 1330شكرگزار،) مردم تامین شود به توانایی و قدرت توجه با باید موارد این همه است که

 شكل در که اند،معرفی کرده فضا اجتماعی سازمان در کلیدی و کاالیی جهان؛ به نسبت افراد جامعه پذیری اصلی عنصر

 (Short, 2006: 199 - 200) .ای داردتعیین کننده بسیار نقش افراد جمعی اهداف و روابط اجتماعی فردی، هویت گیری

 (.33: 1370آید )رفیعی، می شمار به کالبدی یا فیزیكی نظر از یافتگی توسعه هایشاخص یكی از مهمترینمسكن 

 و اقتصادی فعالیت های اجتماعی، آن در که شودمی محسوب برنامه ریزی شهری نظام از جزئی نیز مسكن برنامه ریزی

 شهری تطابق یافته و فضاهای تغییرشكل یافته از جزئی مسكونی واحدهای و های درون مكانیفعالیت از جزئی فرهنگی

 برنامه یک تدویند. گیرمی قرار توجه مورد ریزی مسكن برنامه چهارچوب در موضوع حسب بر شود کهمی محسوب

 به مسكن هایشاخص .است مختلف مسكن اجزای و ابعاد تحلیل و تجزیه و نیازمند شناسایی مسكن بخش در جامع
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زیست  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف بیان ابعاد برای ضروری ابزاری و برنامة جامع یک شالوده اصلی عنوان

 به تنها نه های مسكنشاخص .است برخوردار مسكن ریزیامر برنامه در ایویژه جایگاه از مسكن، کالبدی و محیطی

 مراکز بندی سطح برای آن از توانبلكه می پردازند،می مختلف ابعاد در مسكن وضع موجود بیان به توصیفی ابزاری عنوان

 هاو سیاست داشته آینده و حال گذشته، در مسكن نحوه برخورداری از روشنی تصویر نهایت در و کرد، نیز استفاده مختلف

 پژوهش این در انتخابی، هایشاخص اهمیت به توجه (. با33 :1333عزیزی ) نمود اتخاذ آینده در مناسبی راهبردهای و

 توجه با و کالبدی، زیست محیطی، دسترسی و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، معیارهای از مجموعه ای بوده که برآن سعی

 .است شده اشاره آنها به ادامه در که شود، گرفته در نظر مسأله ابعاد بهتر چه هر پوشش به

شود. این ارزش به واسطه ارزش محیط مسكونی مسكونی شهری، مفهومی واجد ارزش ذهنی محسوب میکیفیت محیط 

شود. های اساسی نظیر رضایتمندی فردی از مسكن، محل و همسایگان است، تعیین میشهری که در بر دارنده ویژگی

کنش افراد در مقابل تاثیرهای رفتاری، توان نوعی از وامفهوم رضایتمندی را می (.200: 1303)حاجی حسینی و شهابیان، 

رضایتمندی سكونتی  .(Francescato et al,1987: 243)دانست  های دیگر و محیط پیرامون آنادراکی و عاطفی انسان

. به طور کلی نظریه رضایتمندی سكونتی (Walton,2008:406)ها دانستتوان رابطه میان افراد و محیط سكونتی آنرا می

یین یک چارچوب راهنما برای شناخت خصوصیات ساختاری خانوارها و بافت محل سكونت آن ها )اعم به منظور تع

كونتی رود. در تعریفی دیگر، رضایتمندی ساز خانه و محله(،که بر جوانب گوناگون رضایتمندی تأثیرگذاراست، به کار می

 (.10: 1330رفیعیان، )شودوب میمعادل میزان رضایت تجربه شده افراد از موقعیت سكونتی فعلی خود محس

 باشد:های مهم در رضایتمندی سكونتی به شرح زیر میبراساس نظریه مک کری مؤلفه

 سنجش رضایتمندی سكونتی در دو بعد عینی و ذهنی. -

 مطالعه رضایتمندی در سه حوزه رضایتمندی مسكن، رضایتمندی واحد همسایگی و رضایت مندی محله. -

 (.McCrea et al, 2005: 125) توسط رضایتمندی محله قابل پیش بینی استرضایتمندی مسكن  -

 گرددشود، به آن دسته از واحدهای مسكونی اطالق میهای دولتی هم خوانده میهای سازمانی که اصوال به نام خانهخانه

انی احداث شده است و در های بال استفاده و فرسوده سازمکه بر طبق قانون از اعتبارات عمومی و از محل فروش خانه

عینی گیرد تا به کسانی که عهده دار شغل مها و موسسات دولتی و یا وابسته دولت بر حسب نیاز قرار میاختیار وزارتخانه

کند، هستند و در طول دورۀ اشتغال، برای سكونت در قبال اجاره بهای مشخصی که ضوابط و آیین نامه مربوطه تعیین می

چرا که خانه سازمانی کارمندی،  کارکردی فراتر از یک مسكن صرف دارد. های سازمانی کارمندی،خانه گردد.واگذار می

تامین بخشی از نیازهای سكونتی نیروهای موثر در توسعه مناطق را بر عهده دارد. تامین کننده نیازهای سكونتی دولت 

سازمان مسكن و شهرسازی )باشدسازد میوری میاعم از نظامی و غیر آن، در نقاطی خاص که استقرار کارکنان را ضر

 (. 1301استان اصفهان، 

 
 (Van pol,1997: 155) مأخذ :: نمودار مدل تجربی سنجش رضایتمندی ا  واحدهای سکونتی، 1شکل
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 سابقه مختصر ا  مسکن سا مانی در برنامه های توسعه قبل و بعد ا  انقالب اسالمی

براین اساس برنامه سوم عمرانی  است.های عمرانی کشور مورد توجه قرارگرفتهبرنامه های سازمانی بارها درمسئله خانه

های سازمانی را تامین نگرد و منظور از ساختمان خانهکه نقطه آغاز این حرکت است با دیدی کلی به این موضوع می

کند عمرانی تعریف را مفصل بیان میداند. در برنامه چهارم مسكن کارمندان و ماموران دولت در نواحی مختلف کشور می

های قابل سكونت و همچنین خانه سازی های سازمانی خصوصا در مناطق مرزی یا نقاط فاقد خانهو هدف را ایجاد خانه

 کند که شامل:برای کادرهای انتظامی کشور تعیین می

مناطقی که شرایط مناسب  -3ها نیست.گذاری بخش خصوصی در آنمناطقی که امكان سرمایه -2مناطق مرزی  -1

 (.1331)جهت زیست را ندارند  با تاکید بر ماموران نظامی و امنیتی کشور

های سازمانی نگرشی جدید دارد. در این برنامه عالوه بر در برنامة پنجم در فصل بیست و یكم )مسكن( به احداث خانه

داران نیروهای سه گانه و نیروهای نظامی، ران و درجهپیش بینی خانه برای معلمین و سایر کارمندان دولت و همچنین افس

های سازمانی در روستاها نیز مورد توجه قرارگرفته و احداث هشت هزار خانة سازمانی برای کادر خدماتی ساخت خانه

 هادولت پیش بینی شده است. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در قسمت سیاست

های بخشی با ارائه تعریف جامع تر، هدف از اجرای برنامه تامین مسكن کارمندی را، تامین مسكن و سرمایه گذاری

های اجرایی جهت جذب نیروهای متخصص و افزایش کارایی دستگاه سازمانی کارمندان در مناطق محروم و دور افتاده

بینیم در همه داند. براین اساس میالمی ایران میو همچنین تامین نیازهای مسكونی سازمانی ارتش جمهوری اس

ای موثر در جذب نیروهای متخصص،رفع قسمتی از به عنوان وسیله های سازمانیهای توسعة کشور بر نقش خانهبرنامه

گذاری بخش خصوصی در زمینه های سرمایهتنگناهای جذب نیروهای مورد نیاز توسعه درمناطق محروم، پرکردن حفره

اکید های سازمانی تای خانهای کیفی و کمی مسكن مورد نیاز کارکنان دولت و به تبع آن توزیع متعادل منطقهکمبوده

 (. 1301سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان، )باشد شده است می

 پیشینه پژوهش

 سال در پژوهشی در براندشتر .است مختلفی هایپژوهش موضوع خانوار، مسكونی محیط رضایتمندی سطح بررسی

 مندی یتارض فرایند در زیادی تأثیر که هاییشاخص عنوان به را ریمتغ شش گسترده، هایتحلیل و ازتجزیه پس ،2223

 .(Brandstetter, 2011) کرد استخراج دارند، مسكونی

یكی از شود، رضایتمندی سكونتی از آنجا که بخشی از حوزه رضایتمندی از زندگی در معنای عام محسوب می

 (Ge & Hokao, 2006) .باشدموضوعات بسیار مطالعه شده در زمینه محیط مسكونی می

 بینی پیش قوی بسیار عنصر یک محله، که رسیده اثبات به نكته این مسكونی، رضایت مورد در گرفته انجام مطالعات در

 است افرادی رضایتمندی محله، رضایت از دیگری هایبخش عناصرکالبدی، از غیر به .اشدبمی مسكونی رضایت کننده

 .(Abdul Mohit et al. 2010) کنندمی زندگی منطقه در که

 از پس  .داد انجام خانوارها سكونتی بر رضایتمندی مؤثر عوامل زمینه در را پژوهش ترین اصلی 1000 سال در رسی

 هایمجتمع در معماری و داخلی طراحی زمینه در مدتی ایبر مسكونی رضایتمندی 1072 تا 1012 دهه درخالل رسی

 عملكرد بهبود وارزیابی  جهت در مسكونی رضایتمندی امروز، به تا 1032 دهه از و قرارگرفت استفاده مورد مسكونی،

 .(Brandstetter, 2011) شودمی گیری اندازه مسكن، وضعیت

 به توجه با توانند می که هستند مردم اینآزاد،  بازار در که رسیدند نتیجه این به 1070 سال در همكارانش و فرانچسكو

  .کنند انتخاب را خود مسكن محله، یک غیره و فرهنگی اجتماعی، کالبدی،های  ویژگی

 های بسیاری در زمینه رضایتمندی مسكونی صورت گرفته است از جمله:در ایران نیز پژوهش
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ها بر روابط انسان را مورد بررسی مسكونی و تاثیر آن های( رابطة بین میزان رضایت از مجتمع1301)ذبیح و همكاران

نتایج به دست آمده از آن، حاکی از وجود رابطة قوی بین رضایت از یک مجتمع و تاثیر آن بر روابط افراد  اند.قرارداده

 بود.

( به ترتیب 1301ن)و یزدانی و همكارا (1301زاده)(، رضائی و کمائی1301)(، عزیزی و آراسته1333و همكاران) رفیعیان

با بررسی رضایتمندی ساکنان محله نواب تهران، شهر یزد، مسكن مهر فاطمیه یزد و کوهدشت با استفاده از روش های 

 عیدساند که رضایتمندی ساکنان از محیط مسكونی و مسكن خود درحد متوسط است.آماری مختلف به این نتیجه رسیده

 «اهواز در شهر مسكن اجتماعی و کیفی کمی هایشاخص بررسی وضعیت» ان عنو تحت دیگر ایمقاله ( در1303ملكی)

 .ریزی باشند برنامه در ابزار ترینکلیدی شاید مسكن شاخص کند کهمی و عنوان پردازد می مسكن موضوع بررسی به

ز مسكن رضایتمندی اتوان گفت که در زمینه های صورت گرفته در حوزه رضایتمندی سكونتی، میبا توجه به پژوهش

است. گردد، تاکنون هیچ تحقیق و پژوهشی صورت نگرفتههای توسعه قبل از انقالب بر میسازمانی، که قدمت آن به برنامه

 ست.اهای سازمانی صورت گرفتهاز این رو، این پژوهش، در راستای رفع این خأل و شناخت کافی از کمبودهای مسكن

 روش تحقیق

 استفاده با پیمایشی– توصیفی روش پژوهش این بر حاکم بررسی، رویكرد مورد هایمؤلفه و موضوع ماهیت به توجه با

 گردآوری در دقت و نظری هایپایه منظور تقویت به که  .است پرسشنامه و جمع آوری داده ها به صورت میدانی ابزار از

در ادامه با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، اجتماعی است.  شده استفاده نیز مدارک، و اسناد مطالعه هایاز روش اطالعات

های سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت سكونتی مساکنی سازمانی و فرهنگی محدوده مورد مطالعه متغیرها یا معرف

در ابعاد زیست محیطی، دسترسی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تعیین گردید. حجم نمونه در این پژوهش به 

پرسشنامه شهروندان و مدیران و متولیان  333ای با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و تعداد طبقه -ورت تصادفیص

 31/2حدود SPSS در محیط  همچنین پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ پرسشنامه تعیین گردید. 30هرکدام به تعداد 

های آمار توصیفی و استنباطی مانند فراوانی، روش زمون فرضیات از روشها و آمحاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل داده

های داخلی و خارجی دهی هریک از شاخصجهت وزن SWOTهای تحلیل عاملی و مدل کای اسكوئر و تكنیک

 استفاده شده است.شاخص های مورد بررسی در هر یک از ابعاد در جدول زیر ارایه می گردد:
 های پژوهشبعاد و شاخص: معرفی ا1جدول شماره 

 شاخص ها ابعاد ردیف

 زیست محیطی 1

رک فضای سبز، باز و مشت، پاکیزگی )وضعیت زیست محیطی مجتمع ، اب و هوای منطقه و محل زندگی

، وضعیت سیستم جمع آوری و دفع زباله ، وضعیت آفتاب گیری ساختمان ها، زیبا سازی درون مجتمع

 محل بازی و تفریح مخصوص کودکان

 دسترسی 2

به  دسترسی عمومی ساکنان مجتمع، میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی، دسترسی به محل کار

مسكونیدسترسی ساکنان مجتمع به فضاهای سبز ط دسترسی به خدمات روزانه در محی، فضاهای ورزشی

، نیشتی و درمادسترسی مسكن به مراکز بهدا، موزشی و مدارسآدسترسی مسكن به مراکز ، و پارک ها

 اتوبوسو رضایتمندی ازدسترسی به حمل و نقل عمومی

 زیرساختی و کالبدی 3

 ،کیفیت مصالح و اجزای به کار رفته در مسكن، طرح و نقشه مسكن، مساحت و سطح زیر بنای مسكن

عملیات  ،روشنایی محیط مجتمع مسكونیوضعیت، از سیستم دفع فاضالب در مجتمع مسكونیارزیابی

 منظر و سیما مجتمع مسكونیمعبر، کوچه، بلوک(، )آماده سازی 

 فرهنگی 3

ماعی میزان تناسب مسكن با پایگاه اجت، ز جنبه منزلت اجتماعی، مشارکتی، فرهنگین ارضایت از همسایگا

ق علت، فرهنگ آپارتمان نشینی، میزان سازگاری واحد مسكونی با باورهای فرهنگی و مذهبی، و فرهنگی

 در مجتمع میزان کسب احترام و منزلت اجتماعیمسكونی،  مجتمع روحیه شهروندی به شهرو
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 اجتماعی 0

 ط باتمایل با رضایتمندی به ارتبا(، بهبودکیفیت زندگیدر ساکنین نقش)مشارکت در امور مربوط به

(،  رقتس)جرم، مسكونیسیب های اجتماعی موجوددرمجتمع ، میزان آستگی بمیل به هم و همسایگان

میزان امنیت، استقالل و حفظ حریم ،  (، مذهبیفرهنگی)ورزشی، گروهیرضایتمندی از انجام کارهای 

 خانه های سازمانیفكری با زندگی در -سایش روانی آ میزان تامین، شخصی با زندگی در مجتمع

 اقتصادی 1

چگونه است، سكونت در مجتمع   نحوه واگذاری مسكنمیزان هزینه ماهیانه شما در چه وضعیتی است، 

هزینه حمل ونقل و دسترسی به مرکز ، تسهیالت ارایه شده در واحد مسكونی از لحاظ صرفه اقتصادی، 

 راندمان اقتصادی تاثیرکیفیت مصالح در افزایش، شهر از لحاظ اقتصادی

 قلمرو پژوهش

باشد. این شهر در سومین کالنشهر در کشور میبه عنوان  1300نفر در سال  2233230شهر تاریخی اصفهان با جمعیت 

ثانیه شمالی قرار  32دقیقه و 33درجه و  32جغرافیاییثانیه شرقی و عرض 32دقیقه و 30 درجه و 01طول جغرافیایی 

اصفهان، باشد )سالنامه آماری شهر منطقه شهری می10 اصفهان دارای(. 132: 1301 گرفته است)اعتمادی نیا و مصلحی،

ز شهر است، تنها دو بخش ا سازمانی اصفهان پرداخته شده دراین پژوهش که به بررسی وضعیت کیفیت مساکن (.1300

که یک بخش آن مربوط به محله کوی بهار اصفهان و دیگری کوی اساتید دانشگاه اصفهان می باشد.  انتخاب شده اند.

 نشان داده شده است.در تصویر زیر محدوده این قسمت های شهر اصفهان 

 
 1937: محدوده مورد مطالعه کوی بهار و کوی اساتید، 2شکل

 تحلیل یافته ها

 یافته های توصیفی

در این پژوهش روش آمارگیری با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است که همانطور که پیش از این گفته شد بر 

تعیین گردید. جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش ، ساکنان خانه پرسشنامه به عنوان نمونه  333اساس فرمول کوکران 

 رضایت بعد در شده مطرح موضوع به توجه باشد. باهای سازمانی شهر اصفهان )محدوده کوی بهار و کوی اساتید( می

زیست محیطی، دسترسی، کالبدی،  شاخص عمده )وضعیت شش در معیارها سكونتی، کیفیت از مندی شهروندان

نفر از ساکنان خانه های  333، از بین 1براساس جدول شماره  .اندشده بندی عی، فرهنگی و اقتصادی( طبقهاجتما

اند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی سطح تحصیالت درصد را زنان تشكیل داده 3/32درصد را مردان و  7/17 سازمانی

 1/00درصد را مجرد ها و  2/1د بوده است. از این افراد درص 3/33مربوط به تحصیالت در مقطع لیسانس با فراوانی 

شود، بیشترین فراوانی در تعداد افراد خانوار مربوط به درصد را افراد متأهل تشكیل داده اند. همانطور که مشاهده می

میلیون تومان  3درصد بوده است. بیشترین سطح درآمد بر اساس جدول زیر، بیشتر از  3/33نفره با فراوانی  3خانوارهای 
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 10ای با فراوانی درصد بوده است. از لحاظ نحوه سكونت نیز، اکثریت پاسخگویان به صورت اجاره 0/23با فراوانی 

 درصد می باشد. 0/2ها مربوط به بخش خریداری شده و رهن با فراوانی درصد و کمترین آن

 1937،  براساس تحلیل آماری کوی بهار و کوی اساتید : ویژگی های عمومی پرسش شوندگان 2جدول شماره 

 در آمد نحوه سکونت
تعداد اعضای 

 خانوار

وضعیت 

 تاهل
 جنسیت میزان سواد

سواالت 

 عمومی

ثبت نام 

 (%3.6)اولیه

 (%69)اجاره ای

 (%0.5)خریداری

 (%0.5)رهن

رهن 

 (%23.2)واجاره

هزار)  022زیر

11%) 

 1تا  022

 (%21میلیون)

 2تا  1

 (%7623میلیون)

 3تا  2

 (%2760میلیون)

 3بیش از 

 (%2360میلیون)

 (%2367نفر ) 1

 (%2361نفر) 2

 (%3363نفر) 3

 ( %060نفر )  3

 ( % 360نفر ) 0

 

 

 

مجرد    

(162 %) 

متاهل 

(0061% ) 

 (%11سیكل )

(             فوق %27دیپلم )

 (%3063دیپلم)

 (%3363لیسانس )

دکتری  %3262فوق لیسانس  

(1% ) 

 

 مرد

17/17% 

 زن

23/32% 

 

 

 طبقات

سواالت مربوط به بعد زیست محیطی مربوط به خانه های سازمانی آورده شده است. به این  2بر اساس جدول شماره 

درصد وضعیت مطلوبی را دارا می  17/3درصد و میانگین  7/30ترتیب آب و هوای منطقه و محل زندگی با فراوانی 

درصد  0/33پاکیزگی و بهداشت و تمیز بودن، بیشترین فراوانی مربوط به وضعیت مطلوب با باشد. در گویه مربوط به 

درصد بوده است. از لحاظ وضعیت فضای سبز، باز و مشترک درون مجتمع نیز، وضعیت در حالت  33/3و میانگین 

یت سیستم جمع آوری باشد. وضعدرصد می 20/3درصد و میانگین  0/37نسبتا مطلوب با بیشترین درصد پاسخگویی، 

های باشد. در گویهدرصد می 30/2درصد و میانگین  3/31و دفع زباله در مجتمع نیز در وضعیت نسبتا مطلوب با فراوانی 

ها و زیبا سازی محل بازی و تفریح مخصوص کودکان نیز وضعیت در حالت مربوط به وضعیت آفتابگیری ساختمان

 باشد.درصد می 3/37درصد و میانگین 0/30نسبتا مطلوب به ترتیب با فراوانی 

محدوده کوی بهار و کوی اساتید اصفهان،  -: بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد  یست محیطی بر حسب درصد 9جدول شماره 

1937 

 گویه ها

بسیار
 

ب 
نا مطلو

 

ب 
نا مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
مطلو

ب  
بسیار مطلو

 

بی پاسخ 
 

میانگین 
ف معیار 

انحرا
 

ب 
ضری

ت
تغییرا

 

 32/32 10/1 17/3 2 0/23 7/30 1/11 13 3/1 اب و هوای منطقه و محل  ندگی -2-1

وضعیت  یست محیطی مجتمع  -2-2

 پاکیزگی )
3/1 3/10 32 0/33 0/12 2 33/3 07/2 10/23 

 17/20 01/2 20/3 0/2 2/11 7/20 0/37 0/10 1/1 فضای سبز، با  و مشترک درون مجتمع -2-9

وضعیت سیستم جمع آوری و دفع  -2-0

  باله 
2 3/33 3/31 13 3/2 2 30/2 77/2 13/21 

 20/32 03/2 20/3 . 3/7 3/21 0/31 0/23 1 وضعیت آفتاب گیری ساختمان ها -2-1

 یبا سا ی محل با ی و تفریح  -2-6

 مخصوص کودکان
3/3 1/27 3/37 3/10 1/1 3/2 33/2 11/2 01/22 
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های مربوط به بعد دسترسی آورده شده است. به این ترتیب میزان دسترسی به محل ، فراوانی گویه3مطابق جدول شماره 

ان های میزدرصد در وضعیت بسیار مطلوب قرار گرفته است. وضعیت گویه 71/3درصد و میانگین  3/33کار با فراوانی 

درصد 3درصد و 7/37ی به ترتیب با دسترسی به خدمات نظامی و همچنین دسترسی ساکنان مجتمع به فضاهای ورزش

اند. همچنین دسترسی به خدمات مورد درصد در وضعیت نسبتا مطلوب قرارگرفته 33/2درصد و  70/2های با میانگین

/ درصد در وضعیت مطلوب 17درصد و میانگین 32های سازمانی با باالترین فراوانینیاز روزانه ساکنان مجتمع خانه

باشد. درصد وضعیت نسبتا مطلوبی را دارا می 0/33ها نیز با فراوانی سی به فضاهای سبز و پارکاست. از لحاظ دستربوده

های سازمانی وضعیت دسترسی به مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی و دسترسی به از نظر شهروندان ساکن در خانه

 1/37و   01، 7/00این سه گویه به ترتیب است که فراوانی حمل و نقل عمومی نیز در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار گرفته

 باشد.درصد می 10/3و  03/2،  17/3درصد و میانگین های 

 1937محدوده کوی بهار و کوی اساتید اصفهان،  -:  بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد دسترسی بر حسب درصد0جدول شماره 

ت
ب تغییرا

ضری
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین 
بی پاسخ  
ب  

بسیار مطلو
 

ب 
مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
نا مطلو

 

بسیار
نا 

 
ب

مطلو
 

 گویه ها

 دسترسی به محل کار -9-1 1/2 13 1/13 0/31 3/33 0/2 71/3 10/1 03/32

01/23 70/2 21/3 2 0 1/21 7/37 2/23 1 
میزان دسترسی به خدمات انتظامی و  -9-2

 امنیتی

31/23 33/2 01/2 2 0/2 1/21 33 7/32 3/2 
دسترسی عمومی ساکنان مجتمع به  -9-9

 فضاهای ور شی

72/21 03/2 17/3 0/2 22/23 32 2/32 13 2 
ط دسترسی به خدمات رو انه در محی -0-0

 مسکونی

70/21 00/2 72/3 0/2 7/23 0/33 3/27 0/13 2 
دسترسی ساکنان مجتمع به فضاهای  -9-1

 سبز و پارک ها

20/23 77/2 17/3 2 0/0 3/23 7/00 3/13 1 
مو شی و آدسترسی مسکن به مراکز -9-6

 مدارس

02/20 71/2 03/2 2 3/3 0/11 01 3/22 3/1 
دسترسی مسکن به مراکز بهداشتی و -9-7

 درمانی

13/23 77/2 10/3 2 0/2 3/31 3/37 3/17 0/2 
رضایتمندی ا دسترسی به حمل و نقل -9-8

 اتوبوسو عمومی

های سازمانی از دیدگاه شهروندان مساحت و ، در بررسی وضعیت کالبدی و زیر بنایی خانه3بر اساس جدول شماره 

درصد پاسخگویان، وضعیت نسبتا مطلوبی را دارا بوده است. از لحاظ طرح و  3/33سطح زیر بنای مساکن با فراوانی 

بوده است. از نظر زیربنایی نظیر سیستم دفع فاضالب در  درصد فراوانی وضعیت نامطلوبی را دارا 1/02نقشه مساکن با 

معبر، کوچه و ...(، بر اساس درصد پاسخ دهندگان، وضعیت نسبتا مطلوب را )مجتمع، وضعیت روشنایی و آماده سازی 

 و 03/2، 17/2 میانگین درصد و 0/33 درصد و 2/37درصد، 33 که به ترتیب فراوانی گویه ها، برابر با دارا می باشد

سوی پاسخ گویان وضعیت نامطلوب  باشد. منظر و سیمای مجتمع مسكونی از لحاظ میزان رضایت ازدرصد می 32/2

 .باشددرصد می 11/2درصد و میانگین  7/22را دارا بوده است که فراوانی پاسخ گویی به آن 
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 1937محدوده کوی بهار و کوی اساتید اصفهان -سب درصد: بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد  یرساختی وکالبدی بر ح 1جدول شماره 

ت
ب تغییرا

ضری
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین 
بی پاسخ  
ب  

بسیار مطلو
 

ب 
مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
نا مطلو

 

بسیار
نا 

 
ب

مطلو
  

 گویه ها

 مساحت و سطح زیر بنای مسكن -3-1 1 2/20 3/33 23 1/1 2 00/2 70/2 77/21

 طرح و نقشه مسكن --3-2 1/2 1/02 3/30 3/3 1/2 2 01/2 71/2 13/20

01/23 77/2 72/2 2 3/1 2/12 3/32 3/31 1/2 
کیفیت مصالح و اجزای به کار رفته در  -3-3

 مسكن

33/27 73/2 17/2 2 1 2/11 33 2/32 1/1 
از سیستم دفع فاضالب در ارزیابی -3-3

 مجتمع مسكونی

 روشنایی محیط مجتمع مسكونیوضعیت-3-0 1/1 32 2/37 1/23 0 2 03/2 33/2 23/23

 معبر، کوچه، بلوک()عملیات آماده سازی -3-1 1 37 0/33 0/11 1/1 2 32/2 73/2 30/27

 منظر و سیما مجتمع مسكونی -3-7 7/22 3/02 1/22 1 0 2 11/2 33/2 31/30

جنبه منزلت اجتماعی، مشارکتی  های سازمانی از، از لحاظ فرهنگی، رضایتمندی ساکنان خانه0مطابق با جدول شماره 

و فرهنگی، میزان تناسب مسكن با پایگاه اجتماعی و فرهنگی، سازگاری واحدهای مسكونی با باورهای مذهبی، تعلق 

روحیه شهروندی با زندگی در مجتمع و میزان کسب احترام و منزلت اجتماعی ساکنان در وضعیت نسبتا مطلوبی از 

درصد  30/ 0 و 7/33، 3/01، 1/31، 3/33ه فراوانی پاسخگویی به آن به ترتیب هر گویه دیدگاه شهروندان قرار دارد ک

شود. به طورکلی وضعیت فرهنگ آپارتمان نشینی درصد را شامل می 72/2و 11/2، 32/2، 70/2، 20/3با میانگین های 

ها در وضعیت فرهنگی، ن تفاوتتوان گفت که دلیل ایدرصد که می 1/31باشد با براساس درصد پاسخگویان نامطلوب می

های متفاوت دریک مجتمع که وضعیت نامطلوب در کنار هم زندگی کردن افرادی است از شهرهای مختلف با فرهنگ

 .را از دیدگاه ساکنان به وجود آورده است

 1937ساتید اصفهان، محدوده کوی بهار و کوی ا -: بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد فرهنگی برحسب درصد6جدول شماره 

ت
ب تغییرا

ضری
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین 
بی پاسخ  
ب  

بسیار مطلو
 

ب 
مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
نا مطلو

 

بسیار
نا 

 
ب

مطلو
  

 گویه ها

30/23 33/2 20/3 3/2 3/1 10 3/33 0/22 1/2 
ز جنبه منزلت ن ارضایت از همسایگا -0-1

 اجتماعی، مشارکتی، فرهنگی 

31/23 70/2 70/2 3/1 0/2 3/13 1/31 3/30 3/2 
میزان تناسب مسكن با پایگاه اجتماعی و  -0-2

 فرهنگی

30/20 71/2 32/2 3/1 3/1 0/12 3/01 1/32 1 
میزان سازگاری واحد مسكونی با  -0-3

 باورهای فرهنگی و مذهبی

 فرهنگ آپارتمان نشینی-0-3 7/12 1/31 1/33 0/1 3/1 3/2 32/2 31/2 70/33

31/37 73/2 11/2 3/1 3/1 3/3 7/33 0/31 0/3 
 تعلق روحیه شهروندی به شهر و مجتمع -0-0

 مسكونی

20/20 70/2 72/2 3/2 1/1 7/12 0/30 3/31 7/0 
ر د میزان کسب احترام و منزلت اجتماعی -0-1

 مجتمع
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سازمانی در  های، در بعد اجتماعی نظر ساکنان در فعالیت های اجتماعی مربوط به مجتمع خانه1بنابر جدول شماره 

ه این ب های مورد بررسی شده، از لحاظ رضایتمندی در حد متوسط و وضعیت نسبتا مطلوبی قراردارند.تمامی گویه

صورت که از نظر مشارکت در امور مربوط به مجتمع مانند نقش ساکنان در بهبود کیفیت زندگی، تمایل به ارتباط با 

روهی، حفظ امنیت و استقالل و حریم شخصی خانوارها، تأمین آسایش همسایگان و میل به همبستگی، انجام کارهای گ

درصد، نسبتاً مطلوب می  0/31و  3/01، 3/37، 2/32، 3/33، 0/30های های سازمانی با فراوانیروانی و فكری در خانه

 باشند.
 1937بهار و کوی اساتید اصفهان، محدوده کوی  -: بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد اجتماعی بر حسب درصد7جدول شماره 

ت
ب تغییرا

ضری
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین 
بی پاسخ  
ب  

بسیار مطلو
 

ب 
مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
نا مطلو

 

بسیار
نا 

 
ب

مطلو
  

 گویه ها

23/23 02/2 21/3 2 0/1 1/33 0/30 0/22 1 
 نساکنی نقش)مشارکت در امور مربوط به -1-1

 (بهبودکیفیت زندگیدر

21 73/2 3 2 1/1 0/23 3/33 23 1/1 
 تمایل با رضایتمندی به ارتباط با -1-2

 ستگی بمیل به هم و همسایگان

17/23 32/2 31/2 2 1/2 1/22 2/32 1/33 1/2 
سیب های اجتماعی میزان آ -1-3

 ( سرقت)جرم، مسكونیموجوددرمجتمع 

13/27 71/2 32/2 2 0 0/11 3/37 1/32 1/2 
رضایتمندی از انجام کارهای  -1-3

  (، مذهبیفرهنگی)ورزشی، گروهی

33/20 71/2 3 3/2 3/2 1/21 3/01 3/23 1 
میزان امنیت، استقالل و حفظ حریم  -1-0

 شخصی با زندگی در مجتمع

27/30 77/2 71/2 0/2 1/2 0/12 0/31 0/30 1/2 
فكری با  -سایش روانی آ میزان تامین -1-1

 سازمانیخانه های زندگی در

های سازمانی از لحاظ صرفه اقتصادی، رضایتشان های سازمانی از سكونت در خانهساکنان خانه 7مطابق با جدول شماره 

ها توانسته است به ساکنان از نظر مالی و اقتصادی وضعیت در وضعیت نسبتاً مطلوبی قراردارد به این معنا که این خانه

 باشد؛درصد می 73/2درصد با میانگین  2/32که فراوانی پاسخگویی به این گویه  قابل قبول و رضایت بخش داشته باشد

های ماهیانه خانوارها، وضعیت نحوه واگذاری، تسهیالت و خدمات های سازمانی در وضعیت هزینهاما از لحاظ تأثیر خانه

ها در افزایش راندمان اقتصادی م آنهای حمل و نقل از محل زندگی به مرکز شهر و کیفیت مصالح و دواارائه شده، هزینه

درصد   02، 0/33، 7/32، 1/31، 2/32از نظر ساکنان نامطلوب بوده است که به ترتیب پاسخ گویی به این گویه ها 

 باشد.می

 1937محدوده کوی بهار و کوی اساتید اصفهان،  -: بررسی آماره خانه های سا مانی در بعد اقتصادی بر حسب درصد 8جدول شماره 

ت
ب تغییرا

ضری
 

ف معیار
انحرا

 

میانگین 
بی پاسخ  
ب  

بسیار مطلو
 

ب 
مطلو

ب  
نسبتا مطلو

 

ب 
نا مطلو

 

بسیار
نا 

 
ب

مطلو
  

 گویه ها

03/31 33/2 70/2 2 1/2 0/21 0/31 2/32 3/2 
میزان هزینه ماهیانه شما در چه وضعیتی  -7-1

 است

 چگونه است واگذاری مسكننحوه  -7-2 1/3 1/31 3/33 0/11 2 0/2 10/2 73/2 00/23
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32/20 32/2 73/2 2 3/1 3/10 2/32 33 1/3 
سكونت در مجتمع  از لحاظ صرفه  -7-3

 اقتصادی

00/32 70/2 32/2 0/2 2 3/1 3/32 7/32 2/12 
، تسهیالت ارایه شده در واحد مسكونی  -7-3

 مجتمع

32/23 73/2 07/2 0/2 0/2 1/0 1/31 0/33 2/3 
و دسترسی به مرکز شهر هزینه حمل ونقل  -7-0

 از لحاظ اقتصادی

30/32 71/2 31/2 0/2 0/2 3/3 1/33 02 0/1 
 راندمان تاثیرکیفیت مصالح در افزایش -1-7

 اقتصادی

 یافته های استنباطی

 سنجش میزان رضایتمندی ا  مسکن های سا مانی

𝒙𝟐     استفاده شده است: 2های  سازمانی از آزمون خی در این پژوهش برای سنجش رضایتمندی از مسكن = ∑𝒊
𝒏 =

𝟏
(𝒐−𝑬)𝟐

𝑬
قسمت از بعد کالبدی و زیر  7آزمون در هر  sigاز آنجایی که  بر اساس جدول فوق از پرسشنامه شهروندان،  

باشد و ساکنان از بعد پذیرفته شده و معنادار می H1رد می شود و فرضیه  H0درصد است فرضیه  0بنایی کمتر از 

 ندی ندارند.کالبدی رضایتم

 1937اصفهان،  شهروندان کوی بهار وکوی اساتید -بعد کالبدی 2: آ مون خی  3جدول شماره 

 شهروندان( -بعد  یربنایی وکالبدی) 2  مون کایآ

 متغییر 3-1 3-2 3-3 3-3 3-0 3-1 3-7

 2کای  021/211 117/302 310/321 300/303 323/237 332/207 771/237

 آزادی درجه 3 3 3 3 3 3 3

22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 22/2 sig 

بوده و بنابراین فرضیه  2620کمتر از  sigسوال مطرح شده  0مربوط به بخش کارشناسان، در هر  2در جدول آزمون کای 

H0  رد و فرضیهH1 توان گفت که کارشناسان از بعد کالبدی رضایتمندی ندارند.پذیرفته می شود و در مجموع می 

 1937کارشناسان مسکن و شهرسا ی،  -بعد کالبدی 2: آ مون خی  14جدول شماره 

 کارشناسان( -بعد  یربنایی وکالبدی) 2  مون کایآ

 متغییر 0-1 0-2 0-9 0-0 0-1

 2کای  033/22 333/21 120/23 713/13 107/12

 درجه آزادی 3 3 3 3 3

20/2 22/2 22/2 22/2 22/2 sig 

می  20/2کم تر از   sigمربوط به بخش مدیران و متولیان تنها در سه سوال مطرح شده در آن مقدار  2در آزمون کای 

های شده است. به این ترتیب که رضایتمندی درگویه H0و رد فرضیه   H1باشد که نشان از معناداری و تأیید فرضیه

سیستم دفع فاضالب در بخش کالبدی وجود دارد و فرضیه در مساحت و زیربنا، کیفیت مصالح و اجزای به کار رفته و 

های مربوط به طرح و نقشه ساختمان و وضعیت روشنایی از دیدگاه مدیران های زیر قابل قبول است؛ اما در گویهگویه

ها این گویهباشد و فرضیه در است که معنا دار نمی 20/2در این دو گویه باالتر از  sigرضایتمندی وجود ندارد و مقدار 

 شود.رد می
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 1937مدیران و متولیان خانه های سا مانی شهر اصفهان،  -بعد کالبدی 2: آ مون خی  11جدول شماره 

 مدیران( -بعد  یربنایی وکالبدی) 2  مون کایآ

 متغییر 0-1 0-2 0-9 0-0 0-1

 2کای  371/12 222/1 222/12 307/13 713/1

 درجه آزادی 3 3 3 3 3

232/2 20/2 217/2 321/2 211/2 sig 

 بررسی مهم ترین عوامل موثر بر میزان رضایت ساکنان مساکن سا مانی

است  های سازمانی پرداخته شدهمجتمع در این قسمت به بررسی میزان صحت دسته بندی مدل تجربی رضایتمندی از

درحد متعادلی مورد تأیید است دهد که کفایت مدل نشان می KMO( نتایج شاخص 11با توجه به جدول )شماره 

(KMO آزمون بارتلت هم این مسئله را تأیید می7/2 باالتر از ) کند. الزم به ذکراست که در این تحلیل برای استخراج

 از مجموع پرسشنامه ها از دوران وارماکس استفاده شده است.های اصلی و برای دوران عاملها از روش تحلیل مؤلفهمؤلفه

 باشد.است که برای انسجام درونی داده ها مناسب می 7/2در همة عامل ها باالتر ازKMO  ملی، مقداردر تحلیل عا

باشد که بیانگر این است که تحلیل می 20/2است که کمتر از  را نشان داده 22/2در همه عوامل عدد  sig همچنین مقدار

عامل باالتر از یک وجود  0ه ابعاد پرسشنامه تنها عاملی برای شناسایی ساختار مدل عامل مناسبی است. ازمجموع هم

ها ها در هر بعد چند درصد از متغییردرصد واریانس هم بیانگر این است که تعداد عامل اند.که درتحلیل باقی مانده داشته

 (.131: 1301دهد)تقوایی و همكاران، را تفسیر و توضیح می

 1937 اصفهان، یل عاملی برای پرسشنامه مردمی کوی بهار و کوی اساتیددر آ مون تحل KMO: جدول مقدار  12جدول شماره 

 تعداد عامل ها درصد واریانس درجه آ ادی KMOمقدار  نام عامل

 2 33/10 10 107/2 زیست محیطی

 2 23/13 23 317/2 دسترسی

 2 31/12 21 733/2 کالبدی

 1 72/03 10 327/2 فرهنگی

 1 31/01 10 323/2 اجتماعی

 1 03/13 10 772/2 اقتصادی

 1937 : مقدار بار عاملی در هر متغییر برای پرسشنامه مردمی کوی بهار و کوی اساتید اصفهان، 19جدول شماره 

 بار عاملی کد متغییر نام عامل بار عاملی کد متغییر نام عامل بار عاملی کد متغییر نام عامل

عامل 

 یست 

 محیطی

2-1 

2-2 

2-3 

2-3 

2-0 

2-1 

020/2 

303/2 

011/2 

322/2 

010/2 

333/2 

عامل 

 دسترسی

3-1 

3-2 

3-3 

3-3 

3-0 

3-1 

3-7 

3-3 

702/2 

713/2 

133/2 

732/2 

317/2 

331/2 

303/2 

702/2 

عامل 

 یربنایی 

 وکالبدی

3-1 

3-2 

3-3 

3-3 

3-0 

3-1 

3-7 

012/2 

327/2 

732/2 

173/2 

303/2 

771/2 

313/2 
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 کد متغییر نام عامل بار عاملی کد متغییر عاملنام  بار عاملی کد متغییر نام عامل
بار 

 عاملی

عامل 

 فرهنگی

0-1 

0-2 

0-3 

0-3 

0-0 

0-1 

730/2 

732/2 

701/2 

722/2 

337/2 

322/2 

عامل 

 اجتماعی

1-1 

1-2 

1-3 

1-3 

1-0 

1-1 

712/2 

722/2 

737/2 

701/2 

773/2 

710/2 

عامل      

 اقتصادی

7-1 

7-2 

7-3 

7-3 

7-0 

7-1 

113/2 

023/2 

171/2 

102/2 

771/2 

703/2 

 های مرتبط با مساکن سا مانیتحلیل عوامل و استراتژی

 ها و تهدیدهای بیرونیبا فرصت ،درونیهای ها و قوتضعف حلیل سوات از ابزارهای مدیریت راهبردی برای تطابقت 

های تصمیم گیری حساس را تحلیل کند، در این تحلیل، عوامل مجزا به صورت خالصه تواند موقعیتسوات نمی است.

یافته و  برای شناسایی این عوامل، تحلیل سوات روشی نظام(.  103: 1301تقوایی، کیومرثی، )شوند و کلی توصیف می

ی توانند با استفاده از آن چهار نوع استراتژ، و میایجاد کند دهد که بهترین تطابق را بین آنهاانتخابی راهبردی ارائه می

کارشناسان  در این قسمت با استفاده از نظر .WTو استراتژی  ST استراتژی، WO ، استراتژیSO ارائه نماید: استراتژی

ها، ، ضعفهاهای نگارندگان، قوتخبره و آشنا با مسكن سازمانی کوی بهار و کوی استاتید شهر اصفهان و بررسی

 ( و13ها و تهدیدها برآورد گردید و نتایج آن در جداول زیر شرح داده شده است.با توجه به جدول شماره )فرصت

( و کمترین 0/51ها و فضای باز و مشترک درون مجتمع )(، بیشترین ضریب نهایی را فضای سبز، پارک2نمودار شماره )

فضای سبز و  وضعیت مطلوب است، که نشان ازخود اختصاص داده(، به 0/17ضریب نهایی را طرح و نقشه مسكن )

 باشد.های مسكن در مجتمع میمشترک و وضعیت نامطلوب نقشه

 1937 اصفهان، : جدول رتبه بندی نقاط قوت برای خانه های سا مانی کوی بهار و کوی اساتید10جدول شماره 

 نقاط قوت

 سواالت ضریب اولیه و ن اولیه امتیا  نهایی

 ها مجتمع یابی مكان در منطقه هوای و آب تاثیر 3/3 11/2 32/2

 بودن( زتمی و بهداشت رعایت و پاکیزگی نظر از) مجتمع محیطی و زیست شرایط تامین 01/3 12/2 37/2

 مجتمع درون مشترک و باز وفضای پارکها سبز، فضای 23/3 12/2 01/2

 کودکان مخصوص تفریح و بازی محل سازی زیبا 23/3 20/2 27/2

 ها ساختمان گیری آفتاب وضعیت 10/2 27/2 22/2

 مسكونی مجتمع محیط در عمومی خدمات به دسترسی 10/3 12/2 37/2

 مجتمع و مسكونی واحد در شده ارایه خدمات و تسهیالت 3/2 23/2 22/2

 گی(زند بهبودکیفیت در ساکنین نقش) مسكونی مجتمع به مربوط امور در مشارکت 20/3 20/2 21/2

 مجتمع( در مذهبی فرهنگی، ورزشی،) گروهی کارهای انجام 31/3 20/2 31/2

 صحیح اصول اساس بر گاز و برق آب مانند زیرساختی خدمات 20/3 20/2 21/2

 مسكن نقشه و طرح 30/2 27/2 17/2

 مجموع 77/30 22/1 33/3
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 : نمودار امتیا  بندی قوت ها2نمودار شماره 

عملیات آماده سازی )معبر، ( بیشترین ضریب نهایی مربوط به گویه 3( و نمودار شماره )13مطابق با جدول شماره )

و کیفیت مصالح و اجزای به کار رفته در مسكن  ( و کمترین آن مربوط به فرهنگ آپارتمان نشینی72/2) کوچه، بلوک(

 باشد.ها پایین بودن فرهنگ آپارتمان نشینی میضعف این مجتمعدهد که بیشترین نقطه می باشد و این نشان( می33/2)

 1937 اصفهان، : جدول رتبه بندی نقاط ضعف برای خانه های سا مانی کوی بهار و کوی اساتید11جدول شماره 

 نقاط ضعف ها

 امتیا  نهایی
و ن 

 اولیه
 سواالت ضریب اولیه

 در مجتمع وضعیت سیستم جمع آوری و دفع زباله 22/3 13/2 03/2

 میزان سازگاری واحد مسكونی و مجتمع با باورهای فرهنگی و مذهبی 23/3 17/2 07/2

 کیفیت مصالح و اجزای به کار رفته در مسكن 30/2 13/2 33/2

 فرهنگ آپارتمان نشینی 32/2 13/2 33/2

 )جرم، سرقت و... ( یمسكونمیزان اسیب های اجتماعی موجود در مجتمع  23/2 13/2 12/2

 عملیات آماده سازی )معبر، کوچه، بلوک( 03/3 22/2 72/2

 مجموع 00/17 22/1 21/3

 

 
 : نمودار امتیا  بندی نقاط ضعف9نمودار شماره 

دسترسی عمومی ساکنان مجتمع به مراکز تفریحی و فضای  دهد که(، نشان می3( و نمودار شماره )10جدول شماره )

 ( را به خود اختصاص داده است. 07/2ها و معابر اصلی و محل کار بیشترین ضریب نهایی )سبز و پارک

 1937: جدول رتبه بندی فرصت ها برای خانه های سا مانی کوی بهار و کوی اساتید اصفهان، 16جدول شماره 

 نقاط فرصت ها

امتیا  

 نهایی

و ن 

 اولیه

ضریب 

 اولیه
 سواالت

 میزان کسب احترام و منزلت اجتماعی با  ندگی در مجتمع مسکونی سا مانی 23/3 12/2 32/2

 میزان دسترسی به خدمات انتظامی و امنیتی 3 11/2 33/2
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 دسترسی مسکن به مراکز امو شی و مدارس و به مراکز بهداشتی و درمانی 77/3 13/2 02/2

 ارتباط با همسایگان در مجتمع و میل به همبستگی اجتماعی 71/2 12/2 27/2

07/2 10/2 03/3 
دسترسی عمومی ساکنان مجتمع به مراکز تفریحی و فضاهای سبز و پارک ها و معابر اصلی و محل 

 کار

 میزان امنیت، استقالل و حفظ حریم شخصی خانوار با  ندگی در این مجتمع 33/3 13/2 30/2

 سکونت در خانه های سا مانی ا  لحاظ صرفه اقتصادی 03/3 13/2 31/2

 )مسجد، وسایل ور شی و...( یور شدسترسی عمومی ساکنان مجتمع به خدمات فرهنگی فضاهای  3/3 13/2 33/2

 مجموع 12/27 22/1 33/3

 

 
 : امتیا  بندی فرصت ها0نمودار شماره  

ش افزای کاربرده شده در کیفیت مصالح به تاثیر(، 0( و نمودار شماره )11) شمارهبراساس نتایج بدست آمده از جدول 

های سازمانی از لحاظ اقتصادی دهد خانهباشد که نشان می( را دارا می33/2کمترین ضریب نهایی ) راندمان اقتصادی

 کیفیت پایینی دارند.

 1937بهار و کوی اساتید اصفهان، خانه های سا مانی کوی برای  جدول رتبه بندی تهدید ها :17جدول شماره

 تهدیدها

 سواالت اولیه ضریب و ن اولیه امتیا  نهایی

33/2 13/2 3/2 
 فکری با  ندگی درخانه های سا مانی و -میزان تامین اسایش روانی 

 تناسب با پایگاه اجتماعی

33/2 13/2 3/2 
 لحاظهزینه های عمومی و هزینه حمل ونقل و دسترسی به مرکز شهر ا  

       اقصادی صرفه اقتصادی

 تاثیرکیفیت مصالح به کار برده شده در افزایش راندمان اقتصادی 37/2 13/2 33/2

 تعلق روحیه شهروندی به شهر با  ندگی در این مکان و مجتمع 37/3 21/2 31/2

 وجود گسل ها در منطقه 1/2 22/2 01/2

 مجموع 13/13 22/1 13/2
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 نمودار امتیاز بندی تهدید ها: 0نمودار شماره 

 تدوین استراتژی های رضایتمندی ا  مسکن های سا مانی

ها به سمت استراتژی بازنگری هدایت و این استراتژی به کار گرفته طبق نتایج بدست آمده ، راهبردها و استراتژی

ز مسكن سازمانی در شهر های رضایتمندی ا، استراتژیSWOTگیری از نتایج مدل تحلیلی شود، بر اساس بهرهمی

 ( تعیین می شود.1( و نمودار شماره )17شماره ) در جدول اصفهان در چهار راهبرد تهاجمی، تنوع، بازنگری و تدافعی

 1937 : تدوین استراتژی های رضایتمندی ا  مساکن سا مانی کوی بهار و کوی اساتید اصفهان،18جدول شماره 

(SO) 
 تهاجمي

 

SO1 
ایجاد تسهیالت وامكانات مورد نیاز ساکنین و ایجاد مراکز و فراهم ساختن زمینه ای برای ایجاد برنامه ریزی برا 

 مشارکت وکار گروهی ساکنین مساکن سازمانی.

SO2 توجه جدی به مسأله مسكن سازمانی و آینده نگری در این زمینه 

SO3 
به مساکن سازمانی شهراصفهان و حل معضالت آن و بستر سازی قوی از سوی مسئوالن برای حل  توجه دولت

 مشكالت 

SO4 
برخورداری از آب و هوای مطبوع و شرایط زیست محیطی مطلوب درمساکن سازمانی که سبب افزایش رضایتمندی 

 ساکنان از محیط مسكونی خود می شود.

SO5 
خدمات موجود و دسترسی به خدمات فرهنگی و ورزشی، جلب رضایت ساکنان و از تنوع بخشی به امكانات و 

 بین بردن نگرش منفی نسبت به سكونت در این مساکن.

(ST) 
 تنوع

 

ST1 .افزایش روحیه شهروندی به شهر با فراهم ساختن زمینه مشارکت و انجام کار گروهی برای بهبود کیفیت زندگی 

ST2 
باالبردن سطح خدمات، امكانات، تسهیالت، و تجهیزات درمحیط مسكونی جهت  و نقل وتقویت بخش حمل

 کاهش هزینه ها.

ST3 

عدم نوسازی و بهسازی مساکن سازمانی و پایین بودن کیفیت مصالح به کار برده شده نیازمند سیاست گذاری و 

ه نامه ریزی هایی به اجرا در آید کبرنامه ریزی صحیح و برنامه ریزی در مساکن سازمانی می باشد بدین معنا که بر

 هم سو و هماهنگ با ساماندهی مساکن سازمانی باشد.

ST4 
وارد عمل شدن بخش خصوصی و همكاری با بخش دولتی جهت باال بردن کیفیت زندگی در این محیط های 

 مسكونی و برنامه ریزی و حمایت از پروژه های قابل اجرا در این مناطق.

ST5 
فكری با زندگی در خانه های سازمانی و عدم تناسب پایگاه اجتماعی اقتصادی با محیط  –عدم انطباق شرایط روانی 

 مسكونی

(WO) 
 بازنگري

 

WO1 
معبر، کوچه، )حمایت از تحقیقات و پژوهش ها و بازنگری در زمینه طرح های عمرانی در عملیات آماده سازی 

 بلوک(.

WO2 
نامه مربوط به مساکن سازمانی در راستای ارتقای رفاه ساکنان و باال بردن کیفیت مساکن جهت بازنگری در آیین 

 افزایش سازگاری واحد مسكونی با باورهای فرهنگی و مذهبی.

WO3 
توجه ویژه مسئوالن شهری به خصوص ارگان شهرداری در جهت بهبود سیستم جمع آوری و دفع زباله در محیط 

 آگاهی ساکنین برای جمع آوری و دفع زباله در محیط مناسب.مسكونی و باال سطح 
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WO4 
جرم، سرقت و ...( و باال بردن امنیت در این محیط از طریق پررنگ تر کردن نقش )کاهش مشكالت اجتماعی 

 خدمات امنیتی و انتظامی و باال بردن استقالل و حریم شخصی خانوار.

WO5 
ن کسب احترام و منزلت اجتماعی ساکنین با زندگی در محیط مسكونی فرهنگ سازی رسانه ای برای باال برد

 سازمانی و ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی.

(WT) 
 تدافعي

WT1 
ری ساکنین فك -به کارگیری سیاست های تنبیهی جهت کاهش آسیب های اجتماعی سبب باالرفتن آسایش روانی

 می شود.

WT2 
 باالبردن خدمات، امكانات وتسهیالت رفاهی و تفریحی که سبب افزایش به کارگیری سیاست های تشویقی بوسیله

 انگیزه و تعلق روحیه شهروندان و ایجاد رغبت به شهر و محیط زندگی شود.

WT3 فراهم کردن فضا برای فعالیت سرمایه گذاران در ساخت وساز و بهسازی مساکن 

WT4  و بهبود شبكه حمل ونقل.اصالح نهادهای مدیریتی و کاهش هزینه های عمومی 

WT5 
شرایطی فراهم شود که ساکنان بتوانند مطالبات خود را به گوش مسئولین برسانند و مسئولین پاسخ گوی مطالبات 

 و درخواست های مردم باشند و از مردم نظر خواهی شود.

 

 
 : طبقه بندی راهبرد ها در پژوهش6نمودار شماره 

تأثیرگذاری هریک از نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت مؤثر بر رضایتمندی از مسكن به منظور شناسایی کلی میزان 

های نهایی ( مجموع امتیازات کسب شده توسط هریک از عوامل و وزن13سازمانی در شهر اصفهان در جدول )شماره 

 عوامل مرکب آورده شده است.
 : مجموع ضرایب عوامل مرکب استراتژی ها  13جدول شماره 

 شاخص امتیا 

30/1 (SO) تهاجمی 

73/0 (ST) تنوع 

77/1 (WO) بازنگری 

22/1 (WT) تدافعی 

 
 : استراتژی غالب در پژوهش7نمودار شماره 

2.63, تهديد

8.48, فرصت 

8.46, قوت

8.840, ضعف

1

2

3

4

استراتژي غالب
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دهد که بیشترین مجموع امتیاز نهایی در حوزه راهبرد ( نشان می7( و نمودار شماره )13نتایج حاصل از جدول شماره )

شترین میانگین )بازنگری می شد و بی ست و بعد از آن به ترتیب راهبرد تهاجمی با 33/3با صاص داده ا ( را به خود اخت

در اولویت های بعدی  (32/2( و در آخر راهبرد تنوع با میانگین ) 21/3(، راهبرد تدافعی با میانگین ) 23/3)میانگین 

ضعف را از بین برد. در اند. لذا راهبرد غالب، راهبرد بازنگری میقرارگرفته صت ها نقاط  ستفاده از فر شد، و باید با ا با

شماره  شیدگی نمودار با مجموع امتیاز نهایی 7)نمودار  سمت 33/3و  33/3(، ک ضعف به ترتیب به  صت ها و  های فر

صفهان میل دارد. این بدین معناست که علی رغم وجود فرصت شهر ا سازمانی  سازمانی با مسكن  های بالقوه، مسكن 

ها و تهدیدها باشد، لذا نیازمند برنامه ریزی ضربتی و جامع جهت تبدیل ضعفضعف ها و تهدیدهای جدی مواجه می

باشد. با توجه به امتیاز نهایی دو حوزه داخلی و خارجی، ها میمقابله با آنها و کاهش تهدیدات و ها و فرصتبه قوت

سی، میانگین باالتر از  ست؛ 3و نزدیک به  0/2در هر دو حوزه مورد برر سیار عالی  ا شده ب بنابراین راهبردهای تعیین 

 باشد.می

 نتیجه گیری

از واحدهای سكونتی و محیط مسكونی است که  ترین اجزای رضایتمندی از زندگی، میزان رضایتمندییكی از اصلی

برای تعیین یک چارچوب راهنما جهت شناخت بافت محل سكوت ساکنان )از جمله واحدهای مسكونی، واحد 

رود. همسایگی( و بررسی تاثیر خصوصیات ساختاری خانوارها بر میزان ادراک جوانب گوناگون رضایتمندی به کار می

های مسكن در رفع نیازهای ساکنان، حل التر از سقف باالی سر است، توجه به ویژگیاز آنجایی که مسكن چیزی با

رسد. ها و دستیابی به مطلوبیت و رضایتمندی از محیط مسكونی، امری ضروری به نظر میمعضالت و مشكالت آن

یشتری یرا توجه بهای شهری به سرعت به مشكالت شهری تبدیل خواهد شد به همین دلیل اخبسیاری از عدم مطلوبیت

 های مسكونی، بویژه در مورد رضایتبه رضایت از کیفیت زندگی در محیط مسكونی شده است. الگوی ارزیابی محیط

ها، تها، فرصضعف و کاستی تواند در شناسایی وضع موجود، آگاهی از نقاط قوت،از محیط مسكونی و کیفیت آن، می

گردد. در این زمینه یكی از بهترین الگوهای کیفیت محیط سكونتی، موثر واقعتهدیدها و ارائه راهكارها با هدف ارتقای 

 می باشد. swotارزیابی برای شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مدل 

در این مقاله برای سنجش رضایتمندی از مساکن سازمانی و یررسی کیفیت محیط مسكونی آنها، ابتدا پرسشنامه به ابعاد 

هایی کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دسته بندی شده است سپس بر اساس ابعاد، شاخص –دسترسی، زیرساختی 

پرسش نامه کارشناسان  30پرسش نامه مردمی،  333ورد بررسی در زمینه مسكن مطلوب در نظر گرفته شد. تعداد نمونه م

پس از توزیع پرسشنامه های تهیه شده با استفاده از آزمون خی دو،  است.و متخصصان بوده پرسش نامه مدیران 30و 

 دهد که آزمونرضایتمندی از مساکن سازمانی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان می swotتحلیل عاملی و 

خی دو در هر سه بخش شهروندان، مدیران و کارشناسان در رضایتمندی از بخش کالبدی و زیربنایی معنادار و مثبت 

های سازمانی است، بنابراین در هر سه بخش بر اساس اطالعات جمع آوری شده در این بعد رضایتمندی از خانهبوده

ده و دارای انسجام درونی است و میزان واریانس با درصد باال ها متعادل بوپایین می باشد و در تحلیل عاملی نیز داده

دهد که راهبرد نشان می  swotنتایج حاصل از مدل  اند.دسته تقسیم بندی شده 1ها در متغییرها را نشان داده که عامل

در رضایت از مسكن مورد  ، به عنوان اولویت دوم(SO) تهاجمی ، به عنوان اولویت نخست و را هبرد(WO)بازنگری 

باشد. بیشترین می 13/2و  33/3، 33/3،  21/3تایید قرارگرفت. امتیازهای نقطه قوت، ضعف، فرصت و تهدید به ترتیب 

دل باشد. با استفاده از این ممی ها و فضای باز و مشترک درون مجتمعفضای سبز، پارکامتیاز در نقطه قوت در زمینه 

عامل بیرونی )فرصت و تهدید( بدست آمدند که راهبردهای آن ارائه شدند. لذا  13عف ( و عامل درونی )قوت و ض 12

ی کیفیت مسكن و نیازهای ساکنان از مقبولیت مسكن سازمانی کاسته و نتایج نامطلوب به مقوله توجهیبا توجه به نتایج بی
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 -ایجاد تسهیالت و امكانات تفریحیدر بر خواهد داشت، بنابراین ضرورت بازنگری در اهداف، نوسازی مساکن و 

ریزان، امری اجتناب ناپذیر به شمار ونقل و خدمات عمومی از سوی بخش خصوصی و متولیان و برنامهرفاهی، حمل

 آید.می

 پیشنهادات

توجه ویژه به شاخص زیست محیطی و نیاز مردم به ایجاد آرامش بصری روانی، زیبایی محیط، هوای پاک،  -1

 عیت آب و هوای منطقه، انطباق نیاز افراد از یک مسكن راحت؛احساس امنیت، وض

ارتقاء اجتماعی محالت در جهت افزایش احساس تعلق به مكان و جلوگیری از کاهش شان اجتماعی و ایجاد  -2

 هویت و حیثیت به مسكن از طریق حذف آسیب های اجتماعی و ایجاد انگیزه و رغبت شهروندان در این مجتمع ها؛

و  رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی م دفع فاضالب، ایجاد فضاهای با عملكرد مختلط برایتقویت سیست -3

 ها؛ایجاد جذابیت بصری در آن

مشارکت فعاالنه ساکنین در بهسازی ساختار کالبدی آن به وسیله گردهمایی ها و انجمن های محلی و خودجوش  -3

 مردمی در یک محدوده برای وضعیت مسكن های سازمانی؛

 ها؛ایجاد یک کمیته فنی جهت بررسی مشكالت و معضالت بخش مسكن سازمانی و ارائه راه حل برای رفع آن -0

بهبود وضعیت خدمات رسانی، سطح دسترسی به مراکز خدماتی درسطح خانه های موجود و بهبود شبكه حمل  -1

 و نقل؛

 کاهش هزینه های تمام شده برای افراد ساکن. -7

ئولیت این دفاتر با مس) در سطح شهر و کنترل زمین و مسكن شهری بر اساس ناحیه بندی همكاری دفاتر برنامه ریزی

 شود.(.شهرداری ها، با کمک بخش خصوصی و با نظارت شورای شهر راه اندازی می
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