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  واحدی مسکن مهر بهاران سنندج 0077بررسی رضایت مندی ساکنین در پروژه 

 
 

 ،.2 سهراب امیریان، 1,*  فرشید ظهوری

 

 دانشگاه پیام نور بیجار ،کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری -1

 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه پیام نور بیجار -2

 

 

  خالصه

       

مواردی که در بحث مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرد موضوع رضایت مندی ساکنین در مجتمع ها و یکی از       

که میزان  واحدی مسکن مهر بهاران بوده 0077پروژه های مسکن مهر سنندج پروژه سایت های مسکن می باشد از جمله 

 یابیو ارز آوریجمع ایبر (ای) پرسشنامه نیامیدو  دیسنادو روش ا هرنهایتاً از  رفته ورضایت ساکنین مورد بررسی قرار گ

برای رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق بهره  سواتو روش  اکسل کمک نرم افزار استفاده شده و به تطالعاا
  گرفته شده که اطالعات کسب شده نشان از رضایت کم ساکنین از پروژه بوده است.

 

 ، رضایت مندی  واحدی بهاران سنندج 0077پروژه  ،  مسکن مهر ، سنندج:  کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه 

 میکند انعنوو  نددامی نیایرا ارخانو هر حقرا  آل هیدو ا مناسب هسرپنا شتندا ،ساسیا نقانو 31و  13 صلا انیردر ا      

 ،محیط شتابهد ی،گیررنو یطاشر ظلحااز  باید مناسب مسکن بلکه نیست هسرپنا یک شتندا صرفاً مناسب مسکن که
 یشهاارز تعالیو  شدر به ندابتوتا  داشته باشد ارقر لیآ هیدا یطاشردر ... و  زیشهرساو  ریمعما لصوا ای، زهسا مستحکاا

 (. 5: 3131 ی،محمدرپو ) کند کمک جتماعیو ا نسانیا

های گذشته برای پاسخ گویی به نیاز مسکن مسکن مهر اقدامی از مجموعه اقداماتی در نظر گرفته شده که در سال       

اقداماتی که همواره در پی پاسخ به مسئله مسکن بوده . اقشار کم درآمد و متمایل به پائین جامعه ایرانی شکل گرفته است
مسکن مهر با دستور قرار دادن واحد مسکونی برای همه خانوارها، . را در دستور کار خود دارد« مسکن گروهی»و شعار 

سرمایه، زمین، نیروی کار، مصالح ساختمانی و ) بر آن بوده است که قیمت زمین را از عوامل مو ر در تولید مسکن عمالً

حذف نماید و بر این اساس از رو آوردن به زمین های پیراشهری گریزی نداشته است و به سبب نبود این کاال در ( مدیریت
)کریمی،  هرها و یا مناطقی با هزینه آماده سازی فراوان رو آورده استپیرامون بالفصل شهرها به مناطقی دور دست از ش

هکتاری جهت  337 مشهور به از جمله طرحهای بزرگ مسکن مهر در استان کردستان طرح آماده سازی اراضی(. 3131

و کم واحد مسکن مهر شهرک بهاران سنندج جهت تامین مسکن مورد نیاز شهروندان، بخصوص قشر جوان  0077احداث 

 درآمد بوده است.

                                                 
Email : Farshid_zohori@yahoo.com 
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 رضایت مندی

 

میشود،   تعریف فرد روانی و جسمی نیازهای ارضای و کامروایی میزان از تابعی عنوان به که مندی رضایت مفهوم      
در  .برمی گیرد در را زندگی ابعاد و زمینه ها همه که است روانشناسی در نیازها و انگیزش نظریه های از برخاسته مفهومی

 از بسیاری. دارد اشاره انسان پایه نیازهای رفع برای مطلوبیتها و تمایالت از گستردهای دامنه بر مندی رضایت فهومم واقع

 مناطقی از را نیازهای خود این باید مختلف دالیل به بنابراین و دارند تمایل باشند، داشته نمی توانند که چیزهایی به افراد

 کسب و انتخاب بتوانیم تمایل داریم که را آنچه وقتی نمایند. تأمین و انتخاب دارد، وجود آنها به نسبت کمتری تمایل که

 و دهد)رفیعیان پوشش را طیف مختلفی مندی رضایت این است ممکن که هرچند میشود. حاصل رضایتمان نماییم،

 (.53:3133همکاران،

 توسعه با امروزه میباشد. مسکونی رضایت آن بعت به و محیط مسکونی از رضایت زندگی، از رضایت جنبه های از یکی      

 به شده ساخته محیط و فضاها کیفیت به ریزان برنامه و طراحان توجه سکونت مردم، و زندگی شیوه تغییر و انسانی جوامع

  ... و خلق فضا  و طراحی در ساکنان انتظارات و دیدگاهها گرفتن نظر در است. افزایش یافته ساکنان رضایت تأمین منظور

 مسکونی رضایت است. مؤ ر مسکونی مجتمع های ساکنان مندی رضایت در و داده آنها افزایش در را محیط به تعلق حس

 از بخشی مسکونی رضایت که شده  ابت زیرا است، مسکونی محیطهای زمینه در شده بررسی بیشترین موضوعات از یکی

 .( 3137) برقی و همکاران، باشد می زندگی از حوزه رضایت

 و فیزیکی محیط ویژگیهای یا (رفتاری یا شناختی) ویژگیهای کاربران که تجربی متعدد مطالعات در مسکونی رضایت      

 گرفته درنظر رفتار کننده بینی پیش عامل یک عنوان به مسکونی واقع رضایت در .است شده بحث کرده، بررسی را اجتماعی

 یابی دست .است مسکونی تحرک بر مؤ ر عاملی و مسکونی محیط یک کنانسا کیفیت زندگی شرح در مهم معیاری و شده

 به و شهری های طرح کلیه در بایستی که نکته های اما .میباشد زندگی رضایت از جنبه های از یکی مناسب مسکن به

 یاتخصوص و ویژگیها با متناسب ها پروژه این بحث طراحی گیرد، قرار مدنظر مسکونی های مجتمع طراحی خصوص

 را زندگی از رضایت کلی، طور به و مسکونی رضایت تعلق، حس مناسب، ساز و ساخت با بتوان تا میباشد آنها آینده ساکنان

 .برد باال ها مکان این در

 

 
 

 فلوچارت رضایت از زندگی – 1شکل 
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  توپوگرافی شهر سنندج
 

ر دره قشالق قرار داشته و رودخانه قشالق در شهر سنندج در محل تالقی شاخه های مختلف رودخانه گریاشان د      

کوههای آبیدر و سنگ سیاه از انشعابات سلسله جبال زاگرس میباشد . جهت شمال به جنوب در شیب این دره جریان دارد

که از سمت جنوب غربی به شمال شرقی قرار گرفته و قسمتهایی از شهر بر فراز تپه های متعدد که مشهور ترین آنها تپه 
شیب عمومی شهر از غرب به شرق . یابک، شیخ محمد صادق، بهارمست، شیخ محمد باقر، تپه رسی و طوس نوذر میباشداول

متر و ارتفاع کوه آبیدر در  077متر و در پست ترین نقطه  3515میباشد متوسط ارتفاع شهر سنندج از سطح دریا معادل 

دج بصورت طبیعی در یک جام فضایی محصور گردیده و ورودی بطور کلی شهر سنن. متر میرسد 1557بلند ترین نقطه به 
های شهر بدان اشراف دارند، دیدگاهها و چشم اندازها و منظر بدیع شهر بخصوص در شب هنگام  از این ورودی ها پیداست  

ت به روی و تاللو نور چراغ ها زیبایی خاصی به آن بخشیده است و شبکه های ارتباطی اصلی و فرعی و قرار گیری محال

دامنه تپه ها به تبعیت از شیب زمین بوده و بناچار قسمت اعظم ساختمانها بصورت پله ای و تراس بندی استقرار یافته 

محدوده قدیمی شهر بشدت تحت تا یر (. بیشتر در بافت قدیم ) است و اغلب کوچه ها باریک و پر پیچ و خم میباشد
تانی شباهت دارد و شهر در بافت محالت قدیم و جدید دارای بافتهای عوارض توپوگرافی منطقه و مانند منطق کوهس

که از . سیرجان می باشد _این منطقه از نظر زمین شناسی جزء منطقه سنندج . حلقوی، شعاعی، خطی و شطرنجی میباشد

توجه به بافت  در منطقه مورد نظر با. نظر فعالیت های دگرگونی بسیار فعال بوده که از تشکیالت دگرگونی بوده است
 منطقه میتوان گفت که درجه دگرگونی سنگهای این منطقه بین درجه ضعیف تا متوسط می باشد.

 

 

 موقعیت عمومی سنندج 

 

درجه  17درجه و  15شهر سنندج در ارتفاعات غربی ایران و در منطقه کوهستانی رشته جبال زاگرس قرار گرفته و در       
این شهر دارای . درجه طول غربی از نصف النهار تهران قراردارد 5نصف النهار گرینویچ و درجه طول شرقی از  30شمالی و 

  اقلیم ، نیمه خشک مدیترانه ای برخوردار است.

 

 

 هکتاری مسکن مهر 117موقعیت اراضی 

   
متری که در  13اراضی مورد نظر در شهرک بهاران سنندج و در حد فاصل منطقه ویالشهر و مجاور گذرگاه موجود       

متری پیشنهادی طرح  15متری موجود در شرق و همچنین کنارگذر  15قسمت شمال اراضی واقع شده است و خیابان 

اراضی به صورت بایر و  قبل از احداث مسکن مهردر وضعیت . یشنهاد شده استپجامع که در قسمت جنوب و غرب اراضی 
و  که در طرح پیشنهادی که توسط مشاور طرح جامع تهیه شده  در طرح شهرک بهاران کاربری آن فضای سبز بوده است

است کاربری آن به مسکونی تبدیل شده است، در طرح مشاور مزبور چندین گذرگاه در تائید گردیده  5در کمیسیون ماده 

. ستهکتاری پیشنهاد گردیده و از نظر شهری این بخش از شهر به صورت یک ناحیه شهری لحاظ گردیده ا 337 اراضی

، بوده است متر  177حدود  بطوری که اختالف ارتفاع آن از پایین به باال  بوده  اراضی مورد نظر دارای شیب قابل مالحظه 
 .واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده است 3777اراضی مذکور از طرف سازمان مسکن و شهرسازی وقت جهت احداث 
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 وضعیت توپوگرافی زمین مورد نظر 
 

یک . هکتاری طراح مسکن مهر بهاران بصورت بایر و هیچگونه ساخت و سازی در آن وجود نداشته است 337ی اراض      

متری قرار داشته و دکلها  13کیلو ولت با چند دکل در قسمت شمالی و در کنار گذرگاه موجود  117رشته برق فشار قوی 

در طرح پیشنهاد شده میبایست حریم برق  فشار قوی وقعیت آنها نبوده علیهذا م مانعی جهت طراحی طرح با توجه به 
  CNGمتری موجود یک ایستگاه  15براساس ضوابط اداره برق رعایت گردد، ضمناً در قسمت شرقی اراضی و مجاور خیابان 

ر زمین مورد نظر از نظ. استخارج از اراضی وجود دارد که حریم آن نیز باید با ساختمانهای مجاور در نظر گرفته شده 

 177توپوگرافی دارای پستی و بلندیهای بسیار متنوع است بطوریکه اختالف از قسمتهای پایین زمین تا باالی آن حدود 
در صد بوده که در نقاط مختلف متفاوت بوده که به تحت القعرهای موجود در زمین در  17تا  15متر و متوسط شیب آن 

 .طرح پیشنهادی به آنها نیز توجه گردیده است

 

 

 روش استفاده شده در پژوهش جهت تعیین میزان رضایت ساکنین از پروژه

 
واحدی مسکن مهر  0077پروژه در  مهر مسکن حطر موفقیترضایت مندی و  انمیز یابیارز مطالعه ینکها به توجه با      

 ( ای) پرسشنامه نیامیدو  دیسنادو روش ا هراز  که. ستا هشد دهستفاا تحلیلی -توصیفیاز روش  ،چه مقدار بوده است

 تحلیلو  تجزیه ایبر SWOTو روش  EXCELاز نرم افزار  استفاده شده و همچنین تطالعاا یابیو ارز آوریجمع ایبر

بوده که بدلیل عدم اطالع از تعداد مسکونی  حدوا 0077 هشوپژ ینا ریماآ جامعهلذا  .ستا هشد گرفته هبهر تحقیق نتایج
از  دهستفاا با که ریماآ نمونهم اتمام عملیات ساخت و عدم تحویل واحد به متقاضیان ( و  افراد ساکن در سایت پروژه ) عد

) جدول  .ستا گرفته ارقر تحلیلو  تجزیه ردمورا شامل می شود ، پرسشنامه  ردمو 307 ه،شد بنتخاا انکوکرشارل  لفرمو

 (. 3شماره 
 

 

 واحدی بهاران سنندج  0077تعداد پروژه های سایت  -1جدول 

 نام پروژه ردیف
تعداد 
 واحد

وضعیت 
 واگذاری

تاریخ شروع 
 پروژه

وضعیت 
 پایانکار

تعداد 
 نمونه

 317 دارد 3133 واگذار شده 3330 فاز یک مسکن مهر 3

 57 دارد 3133 واگذار شده 3333 فاز دو مسکن مهر 1

 7 ندارد 3137 واگذار نشده 1530 فاز سه مسکن مهر 1

 7 ندارد 3133 واگذار نشده 3375 فاز چهار مسکن مهر 3
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 شارل کوکران فرمول

 

 روشهای از تحقیقات در نمونه حجم تعیین برای .است آماری نمونه حجم محاسبه برای روشها پرکاربردترین از یکی      

 شود. می استفاده مختلفی
 

,      N = 3144                          n = 

 n = 170,       = ( 3.8416*0.5*0.5) / 0.0053                     

 
 

 هشوپژ اربزا پایاییو  رعتباا

 

 قعوا تایید ردموو  گرفته ارقر و کارشناسان فنساتید از ا نفر چند رختیادر ا اجراز ا قبل )پرسشنامه امحتو رعتباا جهت      
 گرفته منجاا پایایی نتایج. یددگر دهستفاا خنباوکر یلفاآ تکنیکاز  هپرسشنام یهاالسو پایایی تعیین ایبرو  ست(ا هشد

 سطحدر  گویهها پایایی که هددمی ننشا مهر مسکونی یحدهااز وا ت مندیضایو ر هارداریبرخو یمتغیرها یگویهها ایبر

 (. 1) جدول شماره . ستا بمطلوو  عالی

 

 نتایج تحلیل پایایی سنجه های پرسشنامه  -2جدول 

 تعداد گویه ها ضریب آلفای کرونباخ یرهامتغی

 37 7833 برخورداریها

 0 7833 رضایت از واحدهای مسکونی
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 میزان رضایت مندی ساکنین از پروژه مسکن مهر بهاران سنندج 
 

درصد( تشکیل  30 )مرد  37 درصد ( و 51زن ) 37از مطالعه مورد آماری جامعه که دهد می نشان یافته های توصیفی      

 و درصد شاغل 05815 نیز اشتغال وضعیت نظر باشند. از می متأهل درصد 33833 و مجرد درصد 3831 تعداد این از که شده

 و تر و پایین تومان هزار  577 درآمد دارای درصد 13811 ماهیانه، درآمد لحاظ به و باشند می غیرشاغل درصد 13805
 محدوده در که میدهد نشان شده برداشت اقتصادی آمار . باشند می بیشتر و تومان زاره 577 درآمد دارای درصد 03800

فوق  درصد 3380 تحصیالت، سطح نظر دارند. از سکونت اقتصادی اجتماعی ، موقعیت نظر از متفاوت قشر دو مطالعه، مورد

 سنی گروههای بندی طبقه هشپژو در این بودند. لیسانس فوق درصد 1 و لیسانس درصد  30811پایینتر،  و دیپلم

سال، بنابراین بیشترین گروه سنی  57باالتر از  سال و 57تا  37سال، بین  37تا  17 سال، بین 17عبارتست کمتر از 

درصد ( بوده  3سال )  57درصد( و کمترین آن متعلق به گروه سنی باالتر از  30سال )  37تا   17متعلق به گروه سنی 

 هاارخانودرصد از  35810د دار مسکن جمله از ننساا یهازنیا برخی تامین در مهمی نقش ازنداپس انمیز همچنیناست. 

و  نتوما ارهز 177 الی 377 درصد از خانوارها بین 11830 و ازنداپس هزار تومان 377 از کمتردرصد  1181 و ازنداپس فاقد
 ایبر مهر مسکن ،هاارخانو ازنداپس کم انمیز به توجه باهزار تومان پس انداز داشتند.  177 لیا 177 درصد بین 13805

 زاربا در را مسکن خرید و تامین ایبر زمال ناییاتو ،کم ازنداپس انمیز با ها وهگر ینا و دمیشو بمحسو فرصت یک نناآ

 دیجاا باعث ندامیتو مرا ینا که نمایند ختداپرزبا را لتیدو تتسهیال نندانتو که ستا ممکن هم ضعو در لیو. ندارند آزاد
 لسا چند در رمتو که ستا ینا دگیر ارقر رهشاا ردمو بایستی ینجاا در که اینکته لبتها. دشو لتدو و بانکها ایبر تمشکال

 راتعتباا با مهر مسکن پیش لسا چند که نهاییآ مطمئنا و هشد لپو ارزش کاهش باعث که دهشدید بو رکشو در خیرا

 .ندا دهکر یبرابر ندچ دسو رم،تو بخاطر ندا دهکر یافتدر لتیدو

 
  

 مسکن تامین ایبر مناسب روش
 

 دیجاا و زینمندسااصد تودر 1381و سوال تشریحی در پرسشنامه میزان محلی  تتحقیقا از حاصل نتایج به توجه با      

 وامرصد د 3583درصد اعطای زمین رایگان یا با قیمت پایین و  13مسکن آماده ) پروژه مسکن مهر (،  صددر 1180 ل،شتغاا

 زینمندسااتو که ستا آن یمعنا به ینا. ندا دهکر نبیا نشد دار مسکن ایبر مناسب یشهارو ترتیب به را تمد دراز
می باشد.  نیز حاضر لحا در هسرپنا تامین جهانی یتژاسترا انبعنو که میباشد مسکن تامین ایبر دممر نظر از مهم دیکررو

  (. 1جدول شماره )

 

 ناندوشهر نظر از نشد دارمسکن ایبر مناسب روش -3جدول 

 روش مناسب 
توانمندسازی و ایجاد 

 اشتغال 
 وام دراز مدت  مسکن  مهر  اعطای زمین رایگان 

 3583 1180 13 1381 درصد 
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 یافته های استنباطی
 

 شماره جدول در t تمامی برای ای نمونه تک است. شده استفاده ای نمونه تک t آزمون  از استنباطی های جهت یافته      

 آنها تعداد بر و شده جمع هم با زیرمعیارها به مربوط میانگین سپس و شده محاسبه زیرمعیارها آزمون از حاصل نتایج  3

 است. شده محاسبه مندی رضایت سازه اصلی معیارهای از کدام هر به مربوط میانگین نهایت در و شده تقسیم
 

 مندی رضایت سازه معیارهای از ساکنان رضایت میزان بندی طیف جدول -4 جدول

 رضایت مندی

 کم خیلی کم متوسط زیاد زیاد خیلی معیار

      مجتمع تسهیالت

      نقل و حمل و دسترسی

      نگهداری و مدیریت

      اقتصادی

      امنیت

      تهویه و روشنایی

      منظر و دید

      کالبدی های ویژگی

      همسایگی روابط

      محیطی زیست

 

 
 زیبا بسباا انبعنو رسانسوآ از نکادکو برخی لمثا انعنو به دهنبو ضایت بخشر مهر مسکن وژهپر در سایشآ انمیز      

 یالییو نهمچو مسکن مختلف یتیپها سیربر و پیشبینی یگرد یسو از. میشدند مشآرا سلب باعث و نددمیکر دهستفاا

 رفتار از مندبهر و فرهنگی وتمتفا تطبقا با ادفرا یگیرارقر. اردند خوبی هجایگا مهر مسکن به طمربو تمطالعا در

 ارقرپائینی  سطح در نساکنا نشینینتمارپاآ فرهنگ. شتدا هداخو اههمر به را دخو صخا تمشکال هم رکنا در یندوشهر
 مسکن حطر تمشکال از یکی یگرد یسو از. میباشد نساکنا جتماعیا و دیقتصاا یپایگاهها دنبو پایین بیانگر که دارد

 نسبتا سطح در مسکونی یحدهاوا مساحت از ضایتر انمیز نپاسخگویا اتنظر به توجه با آنهاست مساحت دنبو پایین مهر

 پائین قراردارد.
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 مسکن مهر وژهپر در هارداریبرخو سیربر
 

 توصیفی یها رهماآ بهاران سنندج مهر سکنم وژهپر در یهارداربرخو سیربر 37 سساا بر و هشد بنتخاا گویهایبر      

و خیلی بد شروع شده و  بد متوسط، ،خوب ،بسیار خوب یها هنمر از مطالعه ردمو ودهمحد در یهارداربرخو که گفت انمیتو

 مسکونی یحدهاوا در ندگیز خامتو ههندد ننشا و نامناسب هنمر ینا که هددمی صختصاا دخو به را پروژه نمره نسبتاً بد
 (. 5جدول شماره )می باشدمهر 

 

 

 مهر مسکن های مجتمع از مندی رضایت معیارهای زیر و معیارها -5 جدول

 

 زیر معیارها معیارها هدف

ی
ند

ت م
ضای

ش ر
نج

س
 از 

ن
سک

م
 

هر
م

 

 تسهیالت

 مجتمع

 ساختمان، مدیریت نحوه مجتمع، پارکینگ ،) و ..... آسانسور (مجتمع امکانات

 بهداشتی، سرویسهای تجاری، تفریحی، مانی،در خدماتی، سبز، نگهبانی،فضای

 نشانی آتش تاسیسات خدمات پستی،

 و دسترسی

 نقل حمل و

به  دسترسی مسیر ها، ایستگاه ها،توزیع ایستگاه تنوع عمومی، نقل و حمل فراوانی

معابر  شهری، کاربری به مناسب دسترسی ،)راهروها پله،آسانسور، راه(مسکونی واحد
 سایت

 و مدیریت

 هدارینگ

مجتمع،  داخل در جمعیت تراکم عمومی، اماکن پاکیزگی مجتمع، نگهداری و تعمیر

 پسامند و زباله دفع بودن مناسب

 مسکن وام تسهیالت خرید، هزینه اقتصادی

 مجتمع امنیتی اقدامات سکونتی، واحد امنیت مجتمع، امنیت امنیت

 تهویه و روشنایی
 آپارتمان، طبیعی تهویه مناسبت نواخت،یک طور به روز روشنی توزیع مناسب

 عمومی فضاهای وضعیت روشنایی

 ساختمان بیرون مناظر به دید خصوصی، و عمومی های حریم تفکیک فضاها، رنگ منظر و دید

 های ویژگی

 کالبدی

مجتمع،  در موجود مسکونی واحد تعداد مسکونی، واحد ابعاد مسکونی، واحد نوع

 معماری سبک نگهداری، و تعمیر های هزینه

 همسایگی روابط
در  ها همسایه مشارکت میزان ها، همسایه با رابطه میزان همسایه، شناخت میزان

 همگانی امور

 زباله آلودگی، بو، صوتی، آلودگی مناسب، باد جریان و هوا مناسب، سبز فضای محیطی زیست
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5%

18%

26%28%

23%

تسهیالت مجتمع

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع تسهیالت ارزیابی -2شکل 

 

 

 

21%

30%23%

16%

10%

دسترسی و حمل و نقل

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع نقل و حمل و یدسترس ارزیابی -3شکل 
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8%

16%

21%

29%

26%

مدیریت و نگهداری

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع ینگهدار و تیریمد ارزیابی -4شکل 

 

 

 

5%

28%

30%

23%

14%

اقتصادی 

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع یاقتصاد ارزیابی -5 شکل
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25%

57%

31%

43%

14%

امنیت

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع امنیت ارزیابی -0شکل 

 

 

 

13%

20%

30%

20%

17%

روشنایی و تهویه

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع ،هیتهو و ییروشنا -0شکل 
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5%

15%

35%

28%

18%

دید و منظر

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع ،منظر و دید ارزیابی -8شکل 

 

 

 

6%

25%

26%

24%

19%

کالبدی

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع کالبدی -9شکل 
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7%

13%

13%

31%

36%

  روابط همسایگی

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع یگیهمسا روابط ارزیابی -17شکل 

 

 

 

3%
11%

25%

32%

29%

زیست محیطی

بسیار خوب

خوب

متوسط

بد

خیلی بد

 

 سنندج بهاران مهر مسکن مجتمع یطیمح ستیز ارزیابی  -11شکل 
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 واحدی بهاران سنندج    0077نتیجه بررسی رضایت مندی ساکنین پروژه 
 

 محیط و شده کشی خیابان و مسکونی واحد ساخت به محدود تا کنون بهاران سنندج مهر مسکن سازهای و ساخت      

واحدهای  از مجموعه ای تنها شهر پاره یا که ) شهر آن حال .است نشده ایجاد باشد زندگی برای افراد جاذب مسکونی که

 مشکالت مسکونی با مجموعه نشود تأمین مسکونی محیط نیاز مورد خدمات اگر و ( نیست آنها مابین خیابانهای و مسکونی
 یک هر که تاس مردم متغیر نارضایتی تا آن ماندن خالی از آن، نوع و خدمات تأمین میزان به بسته که میشود روبرو زیادی

 سه است، شده محقق بهاران سنندج مهر مسکن طرح در شده گفته موارد که این به توجه با دارد. را خود خاص تبعات

 دهد : رخ میتواند مورد
 شدن سکنه از الف : خالی

 اقماری شهرکب :  

 شده ساخته مجموعه های اتکایی ج :  خود

 
 

 ایرادات مشاهده شده 
 

بودند  قرار این از مهر مسکن عنوان تحت انجام شده و  ساز ساخت در شده دیده موارد صورت گرفته تحقیقات براساس      

: 

 و  دید باالخره و ساختمان ها ارتفاع راهها، احداث در مناسب شیب و زمین بلندی و پستی نقش به توجهی کم

 شهری منظر

 خطرهای  که است شده انجام برق قوی فشار دکلهای با کم بسیار فاصله در مسکونی ساختمان های ساخت

 .می شود ناشی همجواری این از بسیاری

 مشهود  مهر مسکن محوطه های در که است نکاتی از آنها، خواسته های و ساکن اقشار فرهنگ به توجه عدم

 وجود محرمیت مسئله با رابطه در عدیده ای مشکالت شهر این شده ساخته ساختمان های مکانیابی در است،

 .دارد

 که شاید است آورده در عملکردی تک محدودهای صورت به را محوطه کل که است حدی در کاربریها تنوع دمع 

 .شود بزرگ خوابگاهی به آن تبدیل باعث آینده در

 مسکن مهر پروژه محوطه های در شهری، های سرانه تامین و عملکردی مراتب سلسله و کالبدی نظرتقسیمات از 

 قسمتی از یا شهر برای پیشنهادی مراتب سلسله از مطلوب گونه ای به شهر، کالبدی بندی تقسیم سنندج، بهاران

 .نمیکند تبعیت شهر

 شده  اکتفا مسکن ساخت به تقریباً تاکنون سنندج شهر مهردر مسکن پروژه های در شهری سرانه های بررسی در

از  استفاده بودن مناسب برای معیاری ندنمیتوا فرد، هر برای مطلوب سرانه های تأمین لزوماً گردد توجه باید ولی

 این تمامی تأمین اما فرد، هر برای تجاری کاربری کافی سرانه نظرگیری در مثال برای گردد. تلقی خدمات

هزینه  صرف چون مشکالتی با را آن به دسترسی مشخص، منطقه یک در و شهر حاشیهای نقطه یک مساحت در

 .کند می مواجه یاد،ز جابجایی از ناشی مالی زمانی و های
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 و فراغتی تفریحی نیازهای برخی تامین به احتیاج و مهر مسکن طرح در مسکونی واحدهای بودن کوچک دلیل به 

 حداکثری فضاهای تامین همچنین گردد. لحاظ معمول معیارهای با سبز و باز فضای سرانه باید منازل، از بیرون در

 مورد در این میشود. بحران مواقع در موقت اسکانهای و بردن پناه یبرا گسترهای آمدن فراهم باعث همگانی، باز

 سطوح تقسیمات تمامی که گونه ای به مراتبی، سلسله صورت به فضاها از قسم این توزیع برنامه ریزی به توجه نیز

 .مینماید ضروری گیرد، بر در را

 

 

 ندجسن بهاران مهر مسکن مجتمع ساکنین رضایت بردن باال برای پیشنهاد

 
 این در و است اهمیت حائز توسعه شهری در فزایندهای طور به پیرامون محیط و دو سویه انسان ارتباط چگونگی      

 و مسکن به نیازهای سریع پاسخگویی ضرورت و مدرن شهرسازی رویکرد با سنندج بهاران مهر مسکن طرح که است حالی

 با و پرداخته شهرها زمینهای حاشیه ای در انبوه و سازهای ساخت به کمی کامالً شکل به درآمد کم اقشار اسکان هدف با

 خوابگاهی مسکونی مجتمع های تمرکز فقر، و اجتماعی تفکیک و محیط در انسان فرهنگی  اجتماعی نقش به توجهی بی
 که می آورد پدید را زاغه های شبه و دامن میزند را اجتماعی نابرابریهای که است آورده وجود به را تباری مالل و بی روح

 و میدهد تنزل سرپناه حد تا را مسکن مفهوم در حقیقت طرح این .است اجتماعی نا امیدی و خشونت زایی، جرم مستعد

 جبران صدمات بی شک فعلی شکل به آن ادامه صورت و در میکند مطرح مقوله این به نسبت کالبدی  کامالً دیدی
 وارد صدمه آن فعلی وضع اصالح از بیشتر مراتب به آن پیامدهای زد که خواهد انایر شهرهای اجتماعی ساختار به ناپذیری

 مینماید.

 
 

 : نماید کمک طرح این در موفقیت به رسیدن جهت در ذیل می تواند ارائه راهکارهای بنابراین 
 

 اجتماعی محیط در فرهنگی سطح ارتقای منظور به مجتمع ساکنان برای مشاوره جلسات برگزاری 

 سنندج بهاران مهر مسکونی مجتمع های و شهر بین کالبدی وحدت و پیوند دایجا 

 خویش مسکونی مجتمع های اجتماعی کنترل در ساکنان مشارکت  

 زندگی محیط سرزندگی و پویایی منظور به اجتماعی فضاهای ایجاد 

 بهاران مهر مسکن مجتمع های درمحوطه کودکان ویژه ورزشی و تفریحی وسایل استقرار 

 مجتمع محوطه و پله ها و راهروها نظافت قبیل از مجتمع بهداشت وضعیت ودبهب 

 تاکسی و اتوبوس ایستگاه قبیل از شهر عمومی نقل و حمل خدمات به مجتمع دسترسی وضعیت بهبود 

 سبز فضای به مهر مسکن اراضی از قسمتی اختصاص 

 دارد. ساکنان روزانه نیازهای کردن برآورده بسزایی در خرید نقش مراکز استقرار 

 بهاران مسکونی مجتمع به مناسب دسترسی مسیر ایجاد 

 مجتمع به ورود محل در نگهبانی دادن قرار 
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 است. و ساز ساخت شیوه و کیفیت مانده پنهان دید از آنچه اما نکوست ضعیف اقشار کردن دار خانه برای دولت قصد      

 دلیل به اولیه سالهای مدت و کوتاه در هرچند که شد خواهد اییخانه ه ساخت به منجر کیفیت بر سرعت ارجحیت یقیناً

 چندی از پس اما رسید خواهد به نظر مطلوب زندگی، برای سرپناهی یافتن و خانه اجاره پرداخت از ضعیف قشر فرار

 داد. خواهد نشان را خود عوارض

 

 بهاران مهر مسکن مجتمع swot   جدول ماتریس – 0جدول 

 ( w)  ضعف قاطن ( s ) قوت نقاط

 S1 از جامعه پایین های دهک مندی بهره 

 دولتی تسهیالت
S2  مسکن قیمت کاهش در مثبت تأ یر 

S3  قیمت از زمین هزینه حذف و کاهش 

 مالی توان با برای انطباق ساختمان شده تمام

 درآمد میان و درآمد کم خانوارهای
 S4 ساخت  بخاطر که باشد می سازی ارزان

 هزینه سهم آمدن پایین و باال ژتیرا در مسکن

 متر هر در  ابت های
5Sسنندج شهر در عمودی و آپارتمانی توسعه 

S6 شهری درآمد کم های گروه به بیشتر توجه 

W1  مردم کم درآمد ناسبتاً مناسب پروژه و استقبال مکانیابی 

W2  با بناییور و ساختی زیر امکانات همزمان ساخت به توجه عدم 
 مسکونی یها ساخت واحد

W3  آموزشی،  مراکز قبیل از به ساخت مربوط مشکالت وجود

 .... و امنیتی مراکز عمومی، نقل و حمل های ایستگاه بهداشتی،

W4  که نحوی به است طرح این در نهاد چند همزمان تصدی 
 یابند، می سازمان و کنند می نام  بت تعاون در اداره کل متقاضیان

 تسهیالت و دهد می هرسازی تخصیصاداره کل راه و ش را زمین

 .کند می  اعطا عامل بانک را اعتباری

  

 ( t)  تهدیدها و ها محدودیت ها، چالش ( o) امکانات  و ها فرصت

O1  گروه مالی استطاعت با مسکن تولید 

 مسکن کاهش قیمت و درآمد کم های
O2  به ای سرمایه کاالی از مسکن تبدیل 

 بادوام مصرفی کاالی

 O3 اشتغال افزایش و اقتصادی رونق در أ یرت 

 سنندج شهر در
 O4 سیاست از یکی عنوان به زمین مدیریت 

 آن قیمت حذف و بخش مسکن در مهم های

 و ساز ساخت فرآیند از
O5  کمک قبیل از اجتماعی مثبت تأ یرات 

 مسکن با طالق کاهش آمار جوانان، ازدواج به

 ...و زندگی به امید افزایش افراد، شدن دار

 O6 های سکونتگاه افزایش عدم در تا یر 
 رسمی غیر اسکان

T1  کم خاطر به اعطایی های وام و ها سرمایه بازگشت در ابهام 

 شوندگان بودن منتفع درآمد
 T2 شهر  فرسوده های بافت به دولتی و خصوصی بخش توجه کاهش

 سنندج

T3  از لتیدو های برنامه انحراف و مهر مسکن به دولت بیشتر توجه 

 اشتغال ایجاد و اقتصادی سیاست های
T4  های پایگاه با متقاضیان را مهر مسکن متقاضیان بیشتر چون 

 تر پایین های پایگاه با احتماال و یکسان فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی

 خواهد شهر شدن قطبی چند یاعث خود این که می دهند تشکیل را
 شد

  T5 سبز، فضای (عمومی هایی کاربری برای هایی زمین اختصاص 

در  زمین کمبود دلیل بهپروژه  به بودند شده گرفته نظر در )..  پارک و

 ها شهر محدوده
T6  اطمینان خاطر به روستاییان مهاجرت افزایش به گذاری تأ یر 

 مسکونی واحد به از دستیابی آنان
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 نتیجه گیری
  

 یگردابیت سواکاهشجذ موجب دوام،با یکاال به ایسرمایه یکاال ازمسکن  تبدیل بابهاران سنندج  مهر مسکن حطر      

از  یکی انعنو به مینز مدیریت همچنین. شد (رس)بو سرمایه زاربا بیتاجذ یشافزا یگرد یسوو از  مسکن زاربادر 

 آن بر ونفزا که ستا پروژه افهدا مهمتریناز  زساو  ساخت یندافرآن از  قیمت فحذو  مسکن بخشدر  مهم یسیاستها
 فتالو ا یالییو یها خانه ساخت تمشکال تمانیرپاآ توسعه یگرد یسوداد. از  کاهش دییاز حد تارا  اریمینخوز مشکل

 باشد جامعهدر  ییگرد یفرصتها جدوا ندامیتو این پروژه بیشک. دنمو یجلوگیر دمیش شهر فقیا توسعه باعث که مینز

از  یجلوگیر ،سمیرغیر نسکاا شگستراز  یجلوگیر ،ندگیز به یدما یشافزا ق،طال کاهشازدواج،  یشافزا بر تا یر جملهاز 
 سطحدر  مهر مسکن میباشد جهامو هم مشکالتی با حطر یناپروژه  ییاامز رکنادرقطعاً  و ... اریمینخوو ز زیبا رسبو

 لمثا ضفر به ستا هشد گرفته نظردر  نیکسا کوچکو  متوسط رگ،بز یشهرها ایبر که دهبو مشابهی نسخه یک رکشو

 منجر که اردند خوبی هجایگا نشینی نتمارپاآ فرهنگ یگرد یسوو از  دهبوارزان  مینز قیمت سوییاز  کوچک یشهرهادر 

یکی  که لسا 5سکونت  سابقه مهر مسکن نساکنا ازبرخی . ستا هشد کوچک یشهرهادر  حطر یناز ا لستقباا کاهش به
 توجه کاهش. ندا دهکر تمهاجر شهر به مسکن تامیناز  نطمیناا ربخاط که نداشتهاندرا  دهبو مهر مسکن یافتدر وطشر از

 بافتها ینا یسکونتپذیرو  یند باعث کاهش ظرفیتپذیراکه میتو دهمهم بو اتتهدید ازنیز  یشهر دهفرسو یبافتها به

 یابخشهدر  مددرآ کم یهاوهگر هشد سبب که دهبو مهر مسکن مهم اتتهدیداز  جتماعیا ییگزینیاجد همچنین. دشو
همچنین نتایج  وجهانی  رببا توجه به تجا یگرد یسو. ازشوند ساکن یگرد جتماعیا تطبقااز  تفکیک به شهراز  خاصی

و  مستقیم خالتد ینابنابر میباشد زینمندسااتو یتژاسترا ،مسکن تامین ایبر دیکررونی مهمترین امطالعه مید ازحاصل 

 به لشتغاا دیجاو ا دیقتصاا نکال یبرنامهها با بیشتر بایستی هالتو دونیست  بمطلو مسکن ساختدر  لتهادو دهگستر

 لتدو ایبر ییاجرا ومانی ز ،مالی نظراز  مهر مسکن ما رکشودر  وزمر. انمایند کمک ادفرا دخو توسط مسکن تامین
 یها وهگرو  ناناجو. دادمی منجاا لشتغاو ا دقتصاا بخشرا در  توجه ینا لتدو گرا کهآورده  دبوجو را یبیشتر یهزینهها

در این . دبو حطر ینا منافع منکر اننمیتو انعنو هیچ به دجوو ینا با لی. ونددبو دخو مسکن تامین به درقا دخو مددرآ کم

خدمات و تاسیسات الزم برای تامین نیازهای ضروری ساکنان، به . طرح نگاه اصلی معطوف به صرف تامین مسکن بوده است
این مساله پروژه را به مخاطره انداخته و به دنبال خود . رورت آن کمتر توجه شده استآینده موکول شد و نسبت به ض

این پیامدهای اجتماعی هم ابعاد بلند مدت و هم . پیامدهای منفی و آسیب های اجتماعی متعددی را به همراه داشته است

مدها می تواند بسیار بزرگ بوده و برای سالها لیکن توجه به این نکته ضروری است که ابعاد این پیا. ابعاد کوتاه مدت دارد

چالش دیگر در ادامه اجرای طرح مسکن مهر مساله تامین زیر  .دشواریهای فراوانی برای مدیریت کالن شهری فراهم کند
در این مورد هیچ منبعی جز منابع دولتی موجود در . بناها و زیر ساخت های موجود در پروژه های مسکن مهر است

بنابراین دولت باید منابع مالی الزم برای ایجاد مراکز خدمات اجتماعی . عمرانی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد اعتبارات

 .و عمومی در سند اصالحیه بودجه تامین کند
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 مراجع
 

 "تهران سمت شهری اراضی کاربری هریزی برنام" ،(3131) محمدرضا پورمحمدی، -

های توسعه سیاست  رسمینا تمقاال مجموعه "،دموجو نعامو و مسائل و مسکن زاربا" ،(3101) محمد ی،جهانگیر -

  .مهرماه، تهران، جلد دوم 33-31مسکن در ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، 

 .انجمن جامعه شناسی ایران "،شناسی اقتصادی و اجتماعی طرح مسکن مهرآسیب" ،(3131کریمی، سارا ) -

نشریه هنرهای  "جایگاه شاخص های مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن،" ،( 3131عزیزی، محمدمهدی )  -
 .30زیبا، شماره 

تا  3107سنجش سهم عوامل مو ر بر عرضه ی مسکن در مناطق شهری طی سالهای " ،( 3135نجفی، بنفشه )  -

  .13و  10فصلنامه اقتصاد مسکن، شماره های  "،3133

سیاست  رسمینا تمجموعه مقاال "وز،مرا تا وزیرد از انیرا در مسکن فمصر "،(3105کریم ) ،لیرد زاده حسین -
 .مهرماه، تهران، جلد دوم 30-33های توسعه مسکن در ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، 

 ) مطالعه یمد شهردرآکم  یهاوهگر ردمو در مسکن تامین لتیدو یسیاستها یابیارز" ،(3103) حمدا ی،سدا -

 .تبریز هنشگادا ،جتماعیا و نسانیا معلو هنشکددا ،شدار شناسیرکا هپایان نام "،(ننجاز شهر ردیمو

 رسمینا سومین تمجموعه مقاال "ان،یرا در مسکن یبرنامهها یندافر تحلیل" ،(3105) یمهد محمد ی،عزیز -

  .مهرماه، تهران، جلد دوم 33-30سیاستهای توسعه مسکن در ایران، سازمان ملی زمین و مسکن، 

 یسیاستها نقد با تناسب در درونزا توسعه بچورچا شناسیزبا" ،(3137) داود ،کاظمی و دنوی ،نیاضور یسعید -

، 05پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره های  "،نظنز شهر: ردیمو نمونه مهر( )مسکن مسکن توسعه ریجا
331-311.  

 شهردفوال مهر سکنم نساکنا نمیا در ندگیز ضایتر انمیز سنجش" ،(3133ایمان، محمدتقی و کاوه، مهدی ) -

 .11-3پنجم، ص  رهشما دوم، لسا ی،شهر شناختی جامعه تمطالعا نشریه"ن،صفهاا

 و برنامه نمازسا "،جتماعیا-دیقتصاا ارکمد مرکز ،)ترجمه( مسونجها در زیخانهسا" ،(3103مینو ) ،فیعیر -

 .انتهر ،جهدبو

بولتن اقتصاد، وزارت  "،توسعه لحا در یهارکشو ایبر مسکن مالی تامین یهنمارا" ،(3133ناصر ) ،نیکوسرشت -

  .35مسکن و شهرسازی، معاونت امور مسکن، شماره 

  .انتهر ،سمت "،مسکن ییزربرنامه" ،(3135ضا )رمحمد ی،محمدرپو -

 به زینمندسااتورویکرد  و سمیرغیر نسکاا تحیا مهادا" ،(3133) ضار ،بین نجها و ضارمحمد ی،محمدرپو -

فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال  "تبریز (،شهر  ردیمو ) مطالعه آن با بلهمقا دهبررا ترین نوین مثابه
  .11-51، ص 3اول،شماره

 مجله "،)ترجمه( مسو نجها یهارکشو در سمیرغیر زیخانهسا و مینز تفکیک" ،(3101) دادمهر ر،پو یهراجو -

 .35شماره  رمچها لسا ان،یرا ریمعما و زیشهرسا تتحقیقا و تمطالعا مرکز دی،باآ

 انسانی کتب علوم تدوین و مطالعه سازمان - مسکن ریزی برنامه" ،(3103رضا ) محمد محمدی، پور دالل -

 .گزارش برنامه عمرانی "سازمان برنامه و بودجه،

 .تهران، وزارت مسکن و شهرسازی "تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن،" ،(3105اهری، زهرا ) -

 اریگذ سیاست سیب شناسیآ و نقد" ،(3133حید )و ،محکی و لکما ،بیاتر ،مصطفی ،فرادبهز ث،کیومر ،حبیبی -
  .0-31، ص 03 رهشما ،بیستم لسادی،باآ فصلنامه "ان،یرا در مهر مسکن عملیاتی ییزر برنامه و
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، ص 03شماره  "بیستم، لسا دی،باآ فصلنامه ،مهر مسکن حطر شناسی سیبآ" ،(3133غالمی، محمدجواد )  -

57-55 . 

 های سکونتی از محیط شهروندان مندی رضایت" ،(3133زهرا ) زاده، عسگری و علی عسگری، مجتبی؛ یعیان،رف -

 . 1388 پاییز اول، شماره هفتم، سال محیطی، علوم مجله"  شهری،

فصلنامه علمی  "،رضایت مندی ساکنان روستایی در تبدیل نقاط روستایی به شهر" ،(3137برقی، حامد ) -

 .پژوهشی جغرافیا

 وزارت مسکن و شهرسازی "مجموعه مباحث و روش های شهرسازی مسکن،" ،(3103توفیق، فیروز ) -

 ،.( 3133بنیاد مسکن انقالب اسالمی ) -

 (،.3133تهران)مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری  -

 .وزارت راه و شهرسازی، اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان، مدیریت مسکن و ساختمان -

واحدی مسکن مهر بهاران  0077بررسی مکان یابی و رضایت مندی ساکنین در پروژه "(، 3133) فرشید، هوریظ -

 .بیجار، پیام نور بیجارپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  "سنندج 
 


