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مقدمه 
جهان شاهد رشد سریع شهرنشینی است که این امر تأثیراتی جدی بر سالمت انسان ،منابع زیستمحیطی ،تنوع زیستی و
اقلیم دارد .میتوان گفت الگوی پیچیدة رشد شهری در سراسر دورههای تاریخی مبنایی برای ارزیابی این آثار بوده است
( .)Dahal et al., 2017: 11امروزه مسکن و موضوعات مرتبط با آن موضوعاتی جهانی محسوب میشوند که
برنامهریزان و سیاستگذاران کشورهای مختلف در پی حل مشکالت مربوط به آن هستند ( Buckley and Jerry,
 .)2005: 237مسکن یکی از اساسیترین نیازهای انسان و جزئی کلیدی در توسعة پایدار جامعه است ( Dumreicher

 .)and Kolb, 2008مسکن خوب و کافی مسکنی است که تراکم بیشازحد نداشته باشد و حتی در بسیاری از موارد،
مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک محله و شرایط محیطی آن است ( Westaway,

 .)2006: 187پس از انقالب صنعتی ،فرایند شهرنشینی در جهان رشد فزایندهای داشت و بهدنبال آن مشکالت فراوانی
از جمله کمبود مسکن بهوجود آمد؛ بهگونهای که بنا بر گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل 6تقریباً  6میلیارد نفر یا
یکسوم از جمعیت شهری جهان در محلههای فقیرنشین زندگی میکنند ( .)C.warnock, 2008: 239در کشورهای
مختلف دنیا و از جمله کشورهای درحالتوسعه ،سیاستهای متنوعی برای تأمین مسکن ،بهویژه برای اقشار کمدرآمد
درنظر گرفته شده است .گروههای کمدرآمد برای تهیة مسکن در شهرها از اولین مرحله ،یعنی انتخاب محل سکونت تا
وسعت و اندازة مسکن خود ،مصالح و ترکیب خانة خود تا مجوز و تسهیالت برای ساخت خانه با مشکالت فراوانی مواجه
هستند؛ بنابراین این اقشار جز رویآوردن به بازار غیررسمی مسکن چارة دیگری ندارند (حاتمینژاد و همکاران:6910 ،
 .)1مسکن نامناسب و خارج از استاندارد عالوهبر آثار زیانبار روحی ،پیامدهایی اجتماعی مانند بزهکاری ،جرم و نقض
قوانین و مقررات را بهدنبال دارد (پورمحمدی .)0 :6930 ،از دیدگاه سیاستگذاران ،نظریهپردازان و برنامهریزان مسکن،
ساخت مسکن اجارهای مطلوب و در حد استطاعت برای خانوارهای کمدرآمد ،ابزاری کلیدی در دستیابی به اهداف حیاتی،
از جمله موفقیت اقتصادی خانوارها ،رفاه و سعادت کودکان ،رشد هوشمند و توسعة عادالنه است .شواهد حاکی از آن است
که ساخت مسکن برای طبقاتی با استطاعت پایین سکوی پرتابی برای اشتغالیابی ،افزایش درآمد و امنیت مالی آنان
است .در حال حاضر ،مسکن عامل اصلی جامعهپذیری افراد به جهان است و کاالیی عمده و تعیینکننده در سازمان
اجتماعی فضا محسوب میشود که در شکلگیری هویت فردی ،روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار
تعیینکنندهای دارد .طرح مسکن مهر در سال  6911با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت
زمین ،تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و بیبضاعت ،کنترل و جلوگیری از افزایش بیرویة قیمت زمین و مسکن،
رونقبخشی به تولید مسکن و افزایش حجم تولید مسکن ،کاهش هزینههای مسکن (اجارهبها ،رهن و خرید) از سبد
هزینة خانوار ،تأمین نیازهای انباشتی و آتی مسکن و برقراری عدالت در دسترسی به مسکن مناسب و بهتبع آن کاهش
فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح شد .در مطالعات مختلف ماهیت سیاست مسکن مهر ارزیابی شده است (حبیبی و
همکاران .)1 :6913 ،باید توجه داشت که راهبردهای کاهش هزینههای طراحی و ساخت نباید سبب کاهش شدید کیفیت
فضایی سایت مسکونی شوند (حاجیپور و عطار .)16 :6931 ،مسکن یا فضای زندگی باید از دو جهت کارایی داشته باشد
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یکی از جنبة مادی ،یعنی ایجاد محیطی با دسترسی و امکانات مناسب ،درجة حرارت مطلوب ،فشار مناسب ،رطوبت ،نور
مناسب و نظایر آن و دیگر از نظر پاسخگویی به نیازهای معنوی مردم ،یعنی ایجاد فضاهای مناسب با طرز زندگی و نوع
فرهنگ و آدابورسوم اجتماعی (ذبیحی و همکاران .)661 :6936 ،در این میان ،برنامهریزی زمانی میتواند سبب دستیابی
به بهبود رضایتمندی سکونتی در تأمین مسکن اقشار کمدرآمد شود (آجلیان و همکاران .)11 :6930 ،البته در حال حاضر
طرح اقدام ملی مسکن در حال ثبتنام است ( )6931که ساخت  166هزار واحد مسکونی را شامل میشود که ساخت
 166هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی 666 ،هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و بهکمک
شرکت بازآفرینی شهری و  666هزار واحد بر عهدة بنیاد مسکن انقالب اسالمی است.
همزمان با رشد سریع جمعیت و گسترش وسیع شهر گرگان ،نیاز به مسکن برای اقشار مختلف ،بهویژه اقشار
کمدرآمد شهری بیشازپیش محسوستر شده است .برای غلبه بر این مشکل ،راهکارهای مختلفی بیان شد که از جملة
آنها میتوان به سیاست مسکن مهر اشاره کرد .چگونگی تأمین مسکن گروههای کمدرآمد شهری در شهر گرگان مسئلة
بزرگی است که به ارائة راهکارهای مختلف از سوی دولت و مراجع ذیربط نیاز دارد .در این پژوهش ،به بررسی
شاخصهای مسکن پایدار شهری در مسکن مهر زیتون شهر گرگان پرداخته شده است .در مطالعة حاضر ،ضمن تبیین
ابعاد پایداری مسکن در سیاستهای مسکن مهر ،اصول دستیابی به این مهم در اجرای سیاست مسکن مهر خألهای
احتمالی برنامة مسکن گروههای کمدرآمد حال حاضر در محدودة منفصل شهر گرگان (مسکن مهر زیتون) و شناسایی
شده و پیشنهادهایی برای برنامهریزی مسکن پایدار بهمنظور ارتقای کیفیت زندگی ساکنان ارائه شده است .در این میان،
ابتدا شاخصها و معیارهای مرتبط با مقولة مسکن پایدار شهری در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،کالبدی-
فضایی و زیستمحیطی از منابع معتبر خارجی و داخلی استخراج شده و با شرایط خاص کشور تطبیق داده شده است.
سپس سنجش و ارزیابی شاخصهای یادشده با توجه به وضع موجود بهکمک آزمونهای آماری صورت گرفته است.

پیشینةپژوهش 
شمسالدینی و همکاران ( )6931با بررسی چالشهای مسکن مهر شهر کازرون از دیدگاه ساکنان نتیجه گرفتند که
رضایتمندی شهروندان با میانگین  ،1/19پایینتر از حد متوسط است .برایناساس پنج چالش مکانگزینی نامناسب ،ضعف
خدمات رفاهی-کالبدی ،مشکالت اجتماعی -اقتصادی ،ضعف عوامل مدیریتی و مشکالت محیطی شناسایی شد.
قربانی و همکاران ( )6931به بررسی شاخصهای پایداری کالبدی مسکن در دو منطقه  1و  1شهر تبریز پرداختند و
نتیجه گرفتند که در منطقة دو 960 ،هکتار و پایداری بسیار زیاد نیز تنها  6درصد از مساحت منطقه را به خود اختصاص
داده است .در منطقة  1تبریز نیز تنها  11درصد در طبقه با پایداری زیاد و بسیار زیاد است.
مسعودیراد و همکاران ( )6931به ارزیابی سیاستهای مسکن مهر با توجه به شاخصهای پایداری شهر خرمآباد
پرداختند و نتیجه گرفتند که شاخص پایداری مسکن در نمونه کمتر از میانگین است .در میان چهار بعد پایداری ،بهجز بعد
اقتصادی ،میانگین همه ابعاد کمتر از متوسط است .همچنین همة زیرشاخصهای ابعاد اجتماعی و فرهنگی از میانگین
کمتر است.
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شکرگذار و همکاران ( )6930سنجش میزان رضایتمندی مسکن مهر رشت را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که در
بخش شاخص کالبدی-فضایی ،افراد نمونه رضایت چندانی از فضاها و بناها ،دسترسی و راه ،فضاهای عمومی و فضای
سبز ندارند .همچنین در بخش شاخص عملکردی-ساختاری ،ساکنان مسکن مهر از دسترسی موجود در مسکن مهر
راضی نیستند .بیشتر ساکنان مسکن مهر نیز تنها به دالیل مالی در آن ساکن شدهاند .درمجموع شاخصهای مورد
بررسی متوسط و ضعیف ارزیابی شده است.
عابدینی ( )6931عوامل تأثیرگذار در افزایش قدرت مالی گروههای کمدرآمد را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که از میان
عوامل درونی و بیرونی ،عوامل زیر تأثیر بیشتری در استطاعت مالی خانوارهای شهری ارومیه برای تأمین مسکن دارند :دریافت
تسهیالت بدون سپردهگذاری ،ورود خانوارهای کمدرآمد به بازار مسکن ،نسبت پایین تسهیالت به ارزش واحد مسکونی ،امکان
افزایش زمان بازپرداخت تسهیالت ،افزایش روزمرة فاصله میان مبلغ تسهیالت و قیمت مسکن ،دردسترسبودن برای همة
گروههای درآمدی ،نداشتن استطاعت مالی خانوارهای کمدرآمد برای پرداخت اقساط بانکی ،افزایش استطاعت مالی خانوارهای
کمدرآمد ،مشارکتنداشتن همة بانکهای کشور در امر مسکن و امکان ایجاد بازار ثانویة رهن.
امانوئل )1669( 6به بررسی کمی و کیفی شاخصهای مسکن گروههای کمدرآمد پرداخته و نتیجه گرفته است که
برای تغییر وضع موجود و بهترشدن اوضاع باید رویکرد کلیت اجتماعی بهمنظور بهبود کیفیت مسکن گروههای
کمدرآمدها برای ارتقای کیفیت زندگی در مناطق شهری تغیر کند و بهسوی توانمندی آنها سوق یابد.
از دیدگاه استفن مک 1و همکاران ( )1661با توجه به اینکه رشد اقتصادی در چین همگام با پیشرفتهای شرایط زندگی
حرکت نکرده است ،منافع احتمالی که درنتیجة پیشرفتهای اقتصادی ممکن است بهدست آید بسیار ضعیف است .در این مقاله
دالیل و محدودیتهای خانهدارشدن و سیاستهای حکومت برای حل مشکالت مسکن ارزیابی شده است .در این پژوهش،
مشکالت استطاعت مالی مسکن در چین عبارتاند از :رشد جمعیت ،رشد اقتصادی پایدار ،زمینخواری (احتکار) ،عرضة مسکن
کافی در حد توان و غیره درنهایت نقش حکومت در عرضة مسکن بررسی و این نتیجه حاصل شده است که حکومت باید
تقاضا برای عرضة مسکن را بهطور مرتب و دقیق ارزیابی کند و فعالیتهای مناسبی را برای تعادل میان نوسان عرضه و تقاضا
ایجاد کند و شرایطی را بهوجود بیاورد که بخش خصوصی برای توزیع مسکن براساس میزان تقاضا توانمند شود.
با مطالعة پیشینة پژوهش میتوان دریافت که تاکنون در زمینة پایداری مسکن گروههای کمدرآمد و تبیین آن در
استان گلستان ،بهویژه شهر گرگان پژوهشی صورت نگرفته است؛ بنابراین تکرارینبودن موضوع ،برخورداری از نگاهی
عمیق و ژرف به مسئلة پایداری مسکن اقشار کمدرآمد و سیاستهای ساخت مسکن اقشار ضعیف جامعه ،ضرورت بررسی
حاضر و تفاوت این پژوهش با سایر پژوهشهای حوزة تحلیل سیاستهای مسکن را موجه میکند.

مبانینظری 
مسکن در لغت به معنی محل سکون و آرامش است (معین .)1661 :6936 ،درواقع ریشة کلمه مسکن از مادة سکن به
معنی آرامگرفتن بعد از حرکت ،سکونت ،آرامش باطن و انس گرفته شده است .مسکن اسم مکان کلمة ساکن است؛ یعنی
1. Emmanuel
2. Stephen

درآمدشهریازمنظرشاخصهایپایداریمسکن...

یتأمینمسکنگروههایکم

وپایشسیاستها

ارزیابی

727

جایی که محل آرامش و اسکان است؛ پس عمدهترین کاربری مسکن آرامش افراد مستقر در آن خواهد بود که این
آرامش جنبة جسمانی و روحی انسان را دربرمیگیرد (اینانلو.)66 :6916 ،
مسکن ابعاد متفاوتی دارد و نمیتوان تعریف واحدی از آن ارائه داد .مسکن از یک سو یک مکانی فیزیکی است که
بهعنوان سرپناه ،نیاز اولیه و اساسی خانوار بهحساب میآید .از سوی دیگر ،عالوهبر مکان فیزیکی ،کل محیط مسکونی را
نیز د برمیگیرد که شامل همة خدمات و تسهیالت ضروری و مورد نیاز برای بهترزیستن خانواده و طرحهای اشتغال،
آموزش و بهداشت افراد است ( .)Boshagh, 2012: 44در دومین اجالس اسکان بشر که در استانبول برگزار شد مسکن
مناسب چنین تعریف شده است :سرپناه مناسب تنها بهمعنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست .سرپناه مناسب
یعنی آسایش مناسب ،فضای مناسب ،دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پایداری و دوام سازهای،
روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیة مناسب از قبیل آبرسانی ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله،
کیفیت مناسب زیستمحیطی ،عوامل بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابلدسترسی از نظر کار و تسهیالت اولیه که
همة این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود (پورمحمدی .)1-9 :6930 ،مشکل مسکن گروههای کمدرآمد
در کشورهای درحالتوسعه ناشی از تجربة شهرنشینی سریع و مداوم است که پیامد رشد جمعیت و مهاجرت از نواحی
روستایی به نقاط شهری است .به همین دلیل ،شهرهای کشورهای درحالتوسعه ،بیشتر از سایر نقاط شهری با تقاضای
مسکن قابلاستطاعت برای گروههای کمدرآمد شهری مواجه هستند .همچنین این شهرها محل رقابت و نزاع برای
زیرساختهای شهری و خدمات مرتبط با مسکن محسوب میشوند (.)Golubchikov, 2012: 60
مطالعات اولیة مربوط به کیفیت زندگی و رضایتمندی ،بیشتر براساس دیدگاههای تکبعدی دنبال شده است .برخی
پژوهشگران ،مراحل درک میزان رضایتمندی افراد را تنها با دیدگاه ادراکی توصیف کردهاند .به این ترتیب که شخص با
توجه به مجموعة نیازها و آرزوهای خود ،شرایط فعلی سکونتیاش را ارزیابی میکند (شهابیان و همکاران.)19 :6931 ،
لنسینگ و مارانز ،کیفیت مسکن را یکی از معیارهای اصلی سنجش کیفیت محیط میدانند (پوراحمد و همکاران:6936 ،
 .)16در بسیاری از موارد مهمترین عامل تأثیرگذار بر میزان کیفیت زندگی فرد از سکونت در محل ،مسکن و شرایط
محیطی آن است ( .)Westaway, 2006: 187بهطورکلی رضایت از وضعیت مسکونی یکی از موضوعاتی است که
بیشتر در زمینة محیطهای مسکونی مطالعه و ثابت شده است که بخشی از حوزة رضایت از زندگی بهشمار میآید.
همچنین بیان شده است که رضایت از زندگی ارتباط نزدیکی با رضایت مسکونی دارد ( Ge and Kazunori, 2006:

 .)166رابطة میان مردم و محیط مسکونی آنها موضوعی مهم در روانشناسی زیستمحیطی است؛ زیرا محیط مسکونی
یکی از برجستهترین محیطها در سرگذشت بشری است ( .)Rioux and Werner, 2010: 158امروزه عالوهبر لزوم
دسترسی گروههای کمدرآمد شهری به مسکن ارزانقیمت ،دیگر جنبههای مسکن نیز مدنظر قرار گرفته است؛
بهطوریکه در مجامع آکادمیک برای اینگونه از مسکنها ابعادی فراتر از بعد اقتصادی درنظر گرفته میشود .در حال
حاضر ،برای مسکن گروههای کمدرآمد چهار بعد اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی مدنظر قرار
گرفته است ()Mulliner and Malliene, 2013؛ بدینگونه ،مسکن ارزانقیمت نیز دارای کارایی است و ساکنان از آن
راضی خواهند بود .شکل  6ابعاد مسکن پایدار را نمایش میدهد.
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شاخصهایپایداریمسکن 

شکل.8
منبع:پورمحمدی 8937،

ابعادپایدارمسکن 
ابعاداجتماعی-فرهنگیمسکن 

هدف اصلی مسکن ،ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی و ویژگیهای اجتماعی-فرهنگی انسان است .عوامل
مشترک اجتماعی شامل همة جنبههای محیطی و فرهنگی اجتماعی است و از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضایتمندی
مسکن و محیطهای مسکونی محسوب میشود .یکی از تأثیرگذارترین جنبههای محیطی بر شکلگیری مسکن،
سلسلهای از عوامل اجتماعی است .در همة نظریههای مرتبط با رضایتمندی مسکن ،ابعاد اجتماعی-فرهنگی همواره از
مهمترین مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری رضایتمندی مسکونی ،بهویژه برای گروههای کمدرآمد محسوب میشوند .تناسب
مسکن با سبک زندگی و شیوههای اجتماعی و اقتصادی ساکنان ،طراحی مجتمعهای مسکونی برای ایجاد زمینة تعامالت
اجتماعی ،میزان دسترسی به مراکز آموزشی-فرهنگی و ،...احساس تعلق به مکان ،روابط اجتماعی ،امنیت اجتماعی و
ایمنی ساکنان از مهمترین ویژگیهای رضایتمندی مسکونی است .به سبب اهمیت این ابعاد در افزایش کارایی مسکن
برای گروههای کمدرآمد ،در این پژوهش تأکید بیشتری بر مؤلفههای گفتهشده صورت گرفته است (مسعودیراد6931 ،؛
پوردیهیمی6936 ،؛ پیمان6911 ،؛ .)Rapaport, 1969
ابعاداقتصادیمسکن 

ایجاد زمینههای بهرهمندی از مسکن مناسب برای خانوارهای کمدرآمد یکی از عوامل برونرفت از فقر و مساعدشدن
شرایط برای بهترشدن شرایط آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی ،اجتماعی و غیره است .همچنین مطالعات صورتگرفته ،ابعاد
اقتصادی مسکن را از مهمترین شاخصهای مؤثر در برآوردهکردن انتظارات گروههای هدف برشمردهاند .شاخصهایی
مانند نسبت هزینههای مسکن به کل هزینهها و درآمد خانوار ،هزینة مصالح ساختمانی و زمین مورد نیاز ،متوسط زیربنا و
غیره از این دستهاند .هرچند با توجه به وضعیت اقتصادی گروههای کمدرآمد بهعنوان ساکنان مسکن مهر ،تالش شده
است شاخصهای اقتصادی مسکن به حداقل قابلقبول و بهنوعی که در استطاعت مالی ساکنان باشد کاهش یابد
(مسعودیراد6931 ،؛ پیمان6911 ،؛ قرخلو و همکاران6936 ،؛ عزیزی6911 ،؛ ستارزاده.)6911 ،
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ابعادکالبدیمسکن 

این مقوله یکی از عوامل اصلی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان محسوب میشود که بر کیفیت زندگی آنان مؤثر است.
کیفیت کالبدی مسکن بر بیماریهای روحی ،آسیبهای اجتماعی ،وندالیسم ،افسردگی ،تنشهای عصبی و حتی
شکلگیری سوءظن نیز تأثیرگذار است .ضمن آنکه کیفیت پایین ساختوساز ،کاهش رضایتمندی ساکنان را فراهم
میآورد؛ زیرا هزینههای نگهداری مسکن را افزایش میدهد و این مقوله را دشوار میکند .باید توجه داشت که کیفیت
ابعاد فیزیکی از عوامل مؤثر در رضایتمندی مسکونی بهشمار میآید و از عوامل مؤثر بر رضایتمندی مسکن قلمداد
میشود .ابعاد فیزیکی واحدهای مسکونی مانند بهداشت ،تهویه ،تعداد و اندازة اتاقها ،نوع سرویسهای بهداشتی ،تراس،
آفتابگیربودن و روشنایی از متغیرهای مهم فیزیکی مسکن است .به همین سبب در این پژوهش ،حداقل ابعاد فیزیکی
مؤثر در رضایتمندی مسکن ،متناسب با سطح اقتصادی گروههای کمدرآمد بررسی شده است.
یستمحیطی 

ابعادز

مواهب اکولوژیک قابل جایگزین نیستند و برای بقای بشر ضروریاند یا برای رفاه وی اهمیت دارند؛ به همین دلیل میتوان آنها
را سرمایههای طبیعی بحرانی نامید .ابعاد زیستمحیطی را میتوان با مدیریت منابع طبیعی با هدف حفظ آنها برای نسلهای
آینده درنظر گرفت .ضمن آنکه مسائلی از قبیل حفظ چشماندازها ،بومها ،تنوع زیستی و حفظ کیفیت آب آشامیدنی و هوا را نیز
دربرمیگیرد .مسکن سرمایهای ثابت و از نظر عملکردی بادوام است .همچنین این قابلیت را دارد که به شیوههای متفاوت ،مواد و
مصالح بازیافتشدنی را بار دیگر استفاده کند .یکی از جنبههای مهم مسکن ،مواهب زیستمحیطی (اکولوژیک) آن است؛ زیرا
جایگزینی ندارد و برای بقای بشر مهم است .بر همین اساس ،یکی از رئوس رضایتمندی مسکن ،پایداری زیستمحیطی آن
است؛ از اینرو شاخصهای اکولوژیک متناسب با وضعیت اقتصادی گروههای کمدرآمد انتخاب شدهاند (مسعودیراد و همکاران،
6931؛  .)Singh and Pandey, 2012: 12شکل  1چارچوب الگوی مفهومی پژوهش را نشان میدهد.

شکل.2چارچو مفهومیپژوهش 
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روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی است .ارزشیابی میزان پایداری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان
مسکن مهر شهر گرگان صورت گرفته است .جامعة آماری  6611خانوار و همة ساکنان مسکن مهر زیتون شهر گرگان
است .برای سنجش میزان کیفیت مسکن ساکنان نمونهای با روش کوکران به حجم  966خانوار و به روش نمونهگیری
تصادفی جمعآوری شد .پرسشنامة سنجش میزان پایداری از طرح مسکن مهر به دو بخش تقسیم شده است .بخش اول
به متغیرهای مستقل با بیان ویژگیهای دموگرافی افراد مدنظر از قبیل ،سن ،جنسیت و غیره مربوط است .بخش دوم نیز
با متغیرهای وابستة پایداری از طرح مسکن مهر ارتباط دارد .درواقع این بخش شامل معیارها و زیرمعیارهای مسکن است
که با هدف سنجش میزان پایداری از مجتمعهای مسکونی مسکن مهر طراحی و با عنوان پرسشهای پژوهشی مطرح
شده است که شامل چهار معیار کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی است .درمجموع پایداری براساس
 91پرسش که درحقیقت زیرمعیارهای مرتبط با معیارهای پژوهش را تشکیل میدهند ،بررسی شده است .ارزشگذاری
پرسشها با استفاده از طیف پنج گزینهای لیکرت انجام شده است .تجزیه و تحلیل دادهها بهکمک نرمافزار  SPSSدر
قالب بیان آمارههای توصیفی ،آزمون همبستگی و آزمون  tتکنمونهای صورت گرفته است .پرسشهای پرسشنامه از نوع
بسته هستند .از آنجا که در پرسشنامه از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده شده و رتبههای ( 0-6خیلیکم -خیلی زیاد)
به پاسخها اختصاص داده شده است ،در تحلیل نتایج ،عدد  9بهعنوان میانة نظری پاسخها درنظر گرفته شده و میانگین
پایداری بهدستآمده در همة معیارها و زیرمعیارها با این عدد مقایسه شده است.

محدودةموردمطالعه 
برنامهریزی برای اجرای طرح ملی مسکن مهر با هدف ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کمدرآمد در دولتهای
نهم و دهم و همزمان با سراسر کشور در استان گلستان نیز اجرا شد .سـاخت  06هزار و  619واحد مسـکن مهر در
بخش دولتی ،سهجانبه ،تعاونی و خودمالکی برای استان گلستان تعریف شده بود که تاکنون  96هزار و  101واحد تحویل
متقـاضیان شده است .همچنین بیش از  0هزار و  066واحد آمادة افتتاح و تحویل است که درمجموع  11درصد کل
واحـدها را شامـل میشود .مسکن مهر زیتون شهر گرگان با  1116واحد مسکونی همزمان با اجرای طرح مسکن مهر در
کل استان گلستان کلید خورد .سایت زیتون گرگان ،بزرگترین پروژة مسکن مهر استان بهشمار میآید که در مساحت
 16هکتار و با  9666واحد در قالب تفاهمنامههای سهجانبه در ورودی غربی شهرستان گرگان در حال ساخت است.

واحدهای این پروژه در بلوکهای  16واحدی در پنج طبقه و بر روی پیلوت ساخته میشوند.

افتههایتحقیق 
ی 
ارزیابی مؤلفههای بعد پایداری کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان که مشتمل بر هفت گویه بوده است ،دامنهای از
کمترین سطح پایداری ( )1/11تا سطح مطلوب را نشان میدهد .مالک تعیین میزان پایداری ساکنان مسکن مهر در
قالب پنج گزینة خیلی کم تا خیلی زیاد و با استفاده از طیف لیکرت درنظر گرفته شده است و عدد یک بیانگر پایینترین
سطح پایداری است؛ از اینرو میانگینها که از گویههای مختلف بعد کالبدی بهدست آمده است ( ،)1/11مبین پایدارنبودن
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شکل.9موقعیتشهرگرگانومنطقةموردمطالعه 

شاخصهای مسکن از بعد کالبدی و فیزیکی مسکن مهر است .ارزیابی دامنة تغییرات میانگینهای حاصلشده نشان
میدهد بهجز پایداری در شاخص روشنایی فضاهای عمومی ،در سایر موارد از جمله مصالح استفادهشده ،تراکم جمعیت
داخل مجتمع ،مساحت مسکن ،استحکام واحد مسکونی ،معماری و طراحی داخلی و خارجی واحد مسکونی و تعداد اتاقها،
میزان پایداری در سطح نامطلوب است؛ به عبارت دیگر ساکنان مسکن مهر به سطح پایداری پایین توجه دارند .بررسی
پایینترین سطح پایداری در میان مؤلفههای بعد کالبدی ( )1/11به نوع مصالح استفادهشده در مسکن مهر مربوط است؛
زیرا بهجای استفاده از مصالح باکیفیت و مناسب از مصالح نامرغوب و بدون کیفیت استفاده شده است .گویههای مربوط
به میزان پایداری از بعد اقتصادی مسکن مهر نیز در شش مورد مطرح شده است ،مؤلفههای ارزیابیشده در این زمینه
کلیتر بودند؛ بهطوریکه ابعاد اقتصادی جزئیتر خانوارها را در خود خالصه کردهاند .در همة موارد وضعیت به حد مطلوب
نزدیک بوده است .بیشتر سطح پایداری از نظر جنبههای اقتصادی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان ( )9/13به قیمت
تمامشدة واحد مسکونی مربوط است .بیشترین ناپایداری از عوامل اقتصادی نیز با تناسبنداشتن قیمت واحد مسکونی با
امکانات ارتباط دارد ،اما این امر بدان معنا نیست که شدت پایداری باالست ،بلکه در میان مؤلفههای بعد اقتصادی این
مورد کمتر است .بررسی تفاوت میانگینها نیز این موضوع را تأیید میکند .در این میان ،نحوة بازپرداخت وام مسکن،
تناسب قیمت مسکن مهر با درآمد خانوادههای ساکن و رضایتمندی از مبلغ مورد نیاز برای پیشپرداخت این واحدها،
سبب افزایش میزان پایداری از بعد اقتصادی مسکن مهر شده است .دربارة شاخص اقتصادی مسکن نیز باید توجه داشت
که هدف تولید انبوه مسکن با تشخیص نادرستی از دلیل بیمسکنی اقشار کمدرآمد تعیین شده است؛ درحالیکه باید
هدف ارتقای توانایی مالی این گروهها با اصالحات نهادی و مالی بهمنظور اصالح ساختار توزیع درآمد تعیین میشد.
ارزیابی دادههای حاصل از مؤلفههای بعد اجتماعی-فرهنگی مسکن مهر گرگان گویای این موضوع است که برخالف
سطح پایداری مطلوب از بعد اقتصادی مسکن مهر ،میزان پایداری مؤلفههای مختلف بعد اجتماعی در وضعیت مطلوبی
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قرار ندارد .مؤلفههای حفظ حریم خصوصی خانوارهای ساکن مسکن مهر نیز در پایینترین میزان ( )1/11قرار دارند .این
مورد از عوامل مختلفی مانند مشکالت کالبدی ،مصالح و طراحی ناشی میشود .به عبارت دیگر استفاده از مصالح
کمهزینه و دیوارهای نازک (استفاده از پنلهای کناف بسیار نازک) در واحدها و رعایتنکردن اصول اشرافیت مساکن،
مشکالتی را از بعد شنوایی و بصری ایجاد کرده است؛ بهطوریکه سبب میشود حریم خصوصی خانوادهها از مصونیت
بازبماند .ارزیابی سایر مؤلفههای بعد اجتماعی و مقایسة آنها با یکدیگر ،بیانگر این واقعیت است که پایداری بهجز در
زمینة امنیت عبور و مرور و تعامالت اجتماعی در سایر موارد از قبیل تأثیر مسکن مهر در تحکیم روابط همسایگی ،حفظ
حریم خصوصی ،امکانات فرهنگی و مذهبی ،آدابورسوم خاص همسایگان و سبک زندگی آپارتمانی در سطح پایینی قرار
دارد .باید توجه داشت که سیاست مسکن مهر در جهت تأمین مسکن پایدار شهری ،با توجه به اصول و خطمشیهای
تعیینشده برای کاهش قیمت تمامشده (حذف قیمت زمین از واحد مسکونی) مدنظر قرار گرفته و به ویژگیهای رفاهی-
مکانی و شاخصهای پایداری اجتماعی و خدمات توجهی نشده است که این امر هزینههای خانوارها را افزایش داده است.
ابعاد زیستمحیطی مسکن ،موارد متعددی را دربرمیگیرد که به اختصار مهمترین مؤلفهها و شاخصهای آن ارزیابی شده
است .برایناساس شش مؤلفه برای بررسی بعد زیستمحیطی مسکن مهر درنظر گرفته شده است .میانگینهای
بهدستآمده و مقایسة تطبیقی آنها با یکدیگر ،بیشترین ناپایداریها را در پی داشته و حد مطلوبی برای هیچکدام از
مؤلفههای بعد زیستمحیطی تعیین نشده است؛ بنابراین بیشترین میزان ناپایداری در این زمینه با نبود فضای سبز ()1/61
مرتبط است .پس از آن وضعیت پاکیزگی اماکن عمومی داخل مجتمع ( )1/19قرار دارد .موارد مذکور ناشی از عوامل
متعددی از جمله نبود برنامهریزی بهینه برای مکانگزینی صحیح مسکن مهر و تالشهای اندک بهمنظور مهیاکردن این
فضاها بعد از اجرای پروژههاست .وجود منابع آلودهکنندة صوتی و تصویری ،نداشتن سیستم بهینه و مکانیزة دفع فاضالب
و مجاورت با زمینهای کشاورزی گرگان ،از جمله عواملی است که سطح نارضایتی را در ابعاد مختلف زیستمحیطی
افزایش داده است .با این همه از مشکالت مسکن مهر در شهر گرگان میتوان به مکانیابی طرحهای مسکن مهر که
بیشتر در زمینهای حاشیة شهر قرار دارد و بیتوجهی به ساخت همزمان امکانات زیرساختی و روبنایی با ساخت
واحدهای مسکونی اشاره کرد .همچنین وجود مشکالت مربوط به برخی کاربریها از قبیل مراکز آموزشی ،بهداشتی،
تجاری و بیتوجهی به سازة ساختمان و نبود روح زندگی در این واحدها اشاره کرد.
همبستگیابعادچهارگانةکیفیتمسکنمهر 
سنجش 

ضریب همبستگی یکی از معیارهای کاربردی در تعیین همبستگی دو متغیر است .این ضریب شدت رابطه و همچنین نوع
رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد .ضریب همبستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع
نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود .این ضریب همبستگی بین  -6و  6تغییر میکند .اگر  r = 6باشد ،بیانگر
رابطة مستقیم کامل دو متغیر است .رابطة مستقیم یا مثبت به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش یا کاهش یابد،
دیگری نیز افزایش یا کاهش مییابد .همبستگی دو متغیر نشاندهندة این است که افزایش یا کاهش یک متغیر چه
تأثیری بر افزایش یا کاهش متغیر دیگر دارد .بهمنظور ارزیابی میزان هماهنگی و مرتبطبودن سطوح مختلف کیفیت
مسکن و تأثیر آنها بر یکدیگر ،همچنین برای سنجش میزان هماهنگی ابعاد چهارگانة کیفیت مسکن از ضریب
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همبستگی پیرسون استفاده شده است .تحلیل پارامتری همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون میان ابعاد
چهارگانة اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی در میان خانوادههای مسکن مهر نشاندهندة رابطة
مستقیم بعد اقتصادی با بعد کالبدی و بعد اجتماعی-فرهنگی با بعد کالبدی و زیستمحیطی است (جدول .)6
جدول.8ماتریسهمبستگیابعادچهارگانةپایداریمسکنمهر 

محیطی
-6/610
6/619
6/111
6/666
6/663
6/616
6

کالبدی
6/913
6/666
6/116
6/666
6
6/663
6/616

فرهنگی
6/691
6/661
6
6/116
6/666
6/111
6/666

اقتصادی
6

همبستگی
نو  
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

6/691
6/661
6/913
6/666
6/610
6/619

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

ابعاد
اقتصادی
فرهنگی
کالبدی
محیطی



ارزیابی رابطة شاخصهای بعد اجتماعی-فرهنگی با ابعاد زیستمحیطی ،نشاندهندة رابطة مستقیم بین این دو
شاخص است .ضریب همبستگی این شاخصها حدود  6/11بود .برایناساس هرچه شاخصهای بعد فرهنگی تطابق
کمتری با شاخصهای مسکن مناسب داشته باشد ،میزان نارضایتی از ابعاد زیستمحیطی افزایش مییابد .از سوی دیگر،
رابطة مؤلفههای بعد کالبدی و زیستمحیطی معنادار و از نوع مستقیم است .نتایج تحلیل همبستگی ابعاد اقتصادی و
کالبدی ،نشاندهندة همبستگی از نوع مثبت و با ضریب حدود  6/99است .برایناساس هرچقدر سطح درآمدی خانوار
افزایش مییابد ،بر نارضایتی مردم از واحدهای مسکونی افزوده میشود .با توجه به جدول  ،6بیشترین میزان همبستگی
میان ابعاد فرهنگی و کالبدی است .در این رابطه نوع همبستگی مثبت و ضریب همبستگی  6/11است .این عدد نشان
میدهد با افزایش میزان نارضایتی از وضعیت ساخت واحدهای مسکونی مهر ،سطح نارضایتی از شاخصهای پایداری
فرهنگی مسکن مهر نیز بیشتر میشود؛ بهطوریکه شیوة ساخت و طراحی ،نحوة فضاسازی و معماری و ابزار و وسایل
استفادهشده در ساخت با شرایط اقلیمی و بومی مردم سازگار نیست و فضای خصوصی خانواده را بهعنوان مأمنی امن و
آرام مدنظر قرار نداده است .با توجه به اینکه نحوة طرح پرسشها و مؤلفهها در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت و
بهصورت رتبهبندی ،با دامنة سطح رضایتمندی خیلیکم تا خیلی زیاد است ،برای تحلیل و آزمون این فرایند از آزمون t

استفاده شده است .تحلیل میانگین عددی شاخصهای مسکن در ابعاد چهارگانه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی
و زیست محیطی نشان دهنده ای ن امر می باشد که تنها بعد قتصادی مسکن مهر دارای شرایط مناسب است و مابقی
معیارهای در شرایط مطلوبی قرار ندارند .براساس آزمون  tتک نمونهای با احتساب دامنة طیفی موجود که بین  0-6و
براساس طیف لیکرت در نوسان است ،این میزان برای ابعاد کالبدی ،اجتماعی-فرهنگی و زیستمحیطی کمتر از شرایط
مطلوب ( )9ارزیابی شده است .این تفاوت در سطح آلفا  6/66معنادار است و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل
منفی ارزیابی و برآورد شده است .نتایج در جدول  1آمده است.
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مؤلفههایسازندةکیفیتمسکنمهرگرگان 

جدول.2بررسیوضعیت

متغیرمبنا= 9
معیار 
کالبدی
اقتصادی
اجتماعی
زیستمحیطی

T

-1/013
-66/611
-1/916
11/966

( )df
133
133
133
133

Sig
-tailed2

6/666
6/666
6/666
6/666



 Mean Difference
-6/61011
6/19066
-6/16111
-6/11113

معناداری 
سطح 
یینترین 
پا 
-6/1163
6/1166
-6/1010
-6/1661

باالترین 
-6/6131
6/6113
-6/6011
-6/0319

براساس نتایج جدول  ،1تفاوت معناداری میان شاخصهای کیفیت مسکن مناسب و مسکن مهر موجود وجود دارد .به
عبارت دیگر ،ابعاد مختلف مسکن مهر بهجز بعد اقتصادی ،وضعیت مطلوبی ندارد و با شاخصهای پایداری مطابق نیست.
در بعد اقتصادی نیز میانگینهای بهدستآمده در مؤلفههای متعدد بیانگر این است که در بیشتر زمینهها پایداری وجود
دارد و عدد میانگین بهدستآمده بیشتر از  9است .ناپایداری عمده در بعد اقتصادی نیز دربارة نبود تناسب میان میزان
هزینه و قیمت مسکن با نوع امکانات و مصالح استفاده شده است .همچنین در بررسی شاخصهای فرهنگی-اجتماعی
مسکن مهر وضعیت مطلوبی مشاهده نشده است .ضریب  tبهدستآمده در این بعد  -1/916است که اختالف میانگین آن
با دیگر ابعاد ( )-6/16111با سطح اطمینان  6/66بوده است؛ بهطوریکه این نوع مسکن نتوانسته است در ایجاد و حفظ
روابط همسایگی عملکرد مطلوبی داشته باشد .از آنجا که حفظ حریم خصوصی یکی از مهمترین الزامات مسکن مناسب
است ،نتایجی که از پرسششوندگان حاصل شده است ،نارضایتی ،نبود آسایش روانی و نداشتن حریم خصوصی مطمئن
بوده است؛ بهطوریکه بسیاری از ساکنان بهشدت از این وضعیت ابراز نارضایتی کردهاند.

جهگیری 
نتی 
با توجه به محدودیتهای مالی دولت و مشاهدة پیشرفتهای کنونی طرح در مناطق مختلف ،طرح مسکن مهر با مشکالت
متعددی از نظر خدمات و تأسیسات شهری روبهروست .این مسئله با توجه به تجربة شهرهای جدید نیز قابلپیشبینی است.
از آنجا که مناطق ایجادشده منبع اشتغال مستقلی ندارند ،بهصورت شهرکهای اقماری برای شهر اصلی شکل میگیرند.
تجربة شهرهای جدید نیز نشان میدهد ،بسیاری از سکنه روزانه میان محل زندگی و شهر بزرگ در رفت و آمدند .تجمع
اقشار کمدرآمد همواره با ترس از تراکم ،جرم و بزهکاری خاص طبقات پایین را بههمراه دارد .تجربة کشورهای مختلف،
بهویژه در حوزة مسکن اجتماعی نشاندهندة نبود کنترل اجتماعی غیررسمی و کارایی جمعی ساکنان برای کنترل محیط
زندگی آنهاست .همچنین تأمین مسکن پایدار شهری ،پیوند ناگزیری با تأمین نیازهای فردی و اجتماعی دارد و تأمین این
نیازها در برنامهریزی و طراحی شهری ،متناسب با سطوح مختلف فضایی مدنظر قرار میگیرد.
نیازهای یادشده شامل آب آشامیدنی سالم ،شبکة دفع فاضالب ،برق ،گاز و سیستم جمعآوری و دفع زباله؛ شبکة
معابر داخلی ،شبکة حملونقل درونشهری و برونشهری؛ مراکز تأمین خدمات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز و ضروری
(مراکز مناسک عبادی ،مذهبی و غیره)؛ مراکز خدمات اداری (مراکز انتظامی ،امنیتی و غیره)؛ مراکز بهداشتی و درمانی؛
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مراکز آموزشی؛مراکز تجاری و تأمین نیازهای روزمره و هفتگی؛ مراکز فعالیت و اشتغال و کسب درآمد و فضای سبز و
تفریحی میشود .نبود دسترسی کافی به این عوامل ،گونهای از فقر و نابرابری فضایی شهری را رقم خواهد زد و آثار و
پیامدهای ناگواری بر خانوارها و محیط اجتماعی-کالبدی و زیستگاههای بزرگ و کوچک مرتبط با آن خواهد داشت که
بخش بزرگی از این آثار جبرانشدنی نیست.
تاکنون در مسکنهای مهر به ساخت واحد مسکونی و خیابانکشیشده و محیط مسکونی محدود که جاذب افراد
برای زندگی باشد ،پرداخته نشده است .شهر نیز متشکل از واحدهای مسکونی و خیابانهای میان آنها نیست .اگر
خدمات و امکانات مورد نیاز در محیط مسکونی تأمین نشود ،مجموعة مسکونی با مشکالت زیادی روبهرو میشود که با
توجه به میزان تأمین خدمات و امکانات و نوع آن ،از خالیماندن مجموعه تا نارضایتی ساکنان آن متغیر است و هریک
تبعات خاص خود را دارد .درحالیکه ممکن است با رفع موانع و کاستیهای این طرح ملی ،بتوان به سکونتگاهی با سطح
باالیی از کیفیت زندگی و شرایط مطلوب اقتصادی و اجتماعی دست یافت .بهدلیل تأمیننشدن نیازهای کمی مسکن
پایدار شهری ،نیازهای کیفی که ضامن بقا واحدهای مسکونی است نیز برآورده نمیشود؛ درنتیجه با افت شدید کیفیت
مسکن و فضاهای شهری روبهرو خواهیم شد .به همین دلیل ،یافتههای بهدستآمده در این پژوهش ،مؤید نتایج سایر
مطالعات پیشین مرتبط با شاخصهای پایداری مسکن شهری است .از جمله پژوهش قربانی و همکاران (،)6931
مسعودیراد و همکاران ( ،)6931شکرگذار و همکاران ( )6930و عابدینی ( )6931است .براساس نتایج ،ساکنان از
ویژگیهای کالبدی ،زیستمحیطی و فرهنگی-اجتماعی مسکن مهر ابراز نارضایتی دارند ،اما در بعد اقتصادی با توجه به
متناسببودن قیمت تمامشدة مسکن با درآمد ماهیانة خانوارها ،ابراز رضایتمندی کردهاند .بهطورکلی میانگین عددی
بهدستآمده از این بررسی کمتر از حد مطلوب ( )9است .یافتههای مربوط به بعد کالبدی مسکن مهر ،نشاندهندة
رعایتنکردن اصول معماری و شهرسازی و اصول ایمنی است؛ از قبیل استفادة نامتعارف از مصالح در سطح نمای داخلی
و خارجی واحدهای مسکونی ،استفاده از مصالح نامناسب برای پوشش نمای ساختمانها و نقاشی بهجای استفاده از
مصالح مرغوب مانند سنگ ،کیفیت بسیار پایین نوع مصالح استفادهشده در داخل واحدها ،برقکشی نامناسب و
غیراستاندارد ،نبود وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب و مکانیابی نامناسب و بدون برنامه و غیره بنابراین قرارگیری
این مجموعه در حاشیة شهر و نبود دسترسی مناسب به کاربریهای مختلف از جمله مشکالت این مسکنهاست .در بعد
زیستمحیطی نیز مانند ابعاد ذکرشده نبود فضای سبز ،نداشتن دسترسی آسان به مکانهای اوقات فراغت و غیره از دیگر
مشکالت مسکن مهر شهر گرگان است .براساس یافتههای بهدستآمده و ارزیابیهای انجامشده در پاسخگویی به هدف
پژوهش که ارزیابی و تحلیل شاخصهای پایداری مسکن مهر با شاخصهای کیفی مسکن بوده است ،میتوان نتیجه
گرفت که واحدهای مسکونی مسکن مهر در محدودة مورد مطالعه ،هیچ مطابقتی با شاخصهای مسکن مطلوب
(اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی) نداشته است .همچنین بیشترین ناپایداری آنها در زمینة ابعاد
کالبدی ،کیفیت بسیار پایین مصالح استفادهشده در معماری داخلی و خارجی ،بهویژه نمای بیرونی و نارضایتی از حفظ
حریم خصوصی خانوارها بهدلیل نوع طراحی و نوع مصالح استفادهشده بوده است؛ بنابراین مسکن مهر محدودة مورد
مطالعه شاخصهای پایداری مسکن را از نظر ابعاد کیفی مسکن مناسب کسب کرده است.
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با توجه به نتایج پژوهش ،در ادامه راهکارهایی برای رفع مشکالت پایداری مسکن مهر ارائه میشود:


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



مشارکت و توجه بیشتر نهادهای شهری ،بهویژه شهرداریها برای ایجاد خدمات شهری ،فضای سبز و معابر.

با توجه به وجود اراضی وسیع بایر در اطراف سایت مسکن مهر زیتون میتوان با تبدیل این اراضی به فضای سبز تا
حدودی زمینههای تأمین آسایش ساکنان را فراهم کرد.

درآمدشهریازمنظرشاخصهایپایداریمسکن...

یتأمینمسکنگروههایکم

وپایشسیاستها
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