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چکیده
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان بوده است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات
کاربردی ،توصیفی است که به روش میدانی انجام شده است .جامعه آماری این مطالعه ساکنان مهر شهر شهرستان دزفول
بوده است که به روش خوشه ای تعداد  136نفر از ساکنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش برای
ارزیابی وضع یت پروژه های مسکن مهر پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .همچنین به منظور سنجش پایایی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این ضریب برای پرسشنامه نگرش  83درصد محاسبه شد که
نشان دهنده پایایی پرسشنامه می باشد .تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  spss19انجام شد .یافته های حاصل از پژوهش
نشان داد که که عوامل و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان دزفول در چهار
عامل شناسایی شدند .که این عوامل به شاخص امکانات ،اقتصادی  ،زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی نام گذاری شدند.
کلماتکلیدی:ارزیابی،مسکنمهر،شهرستاندزفول
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ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه :مسکن مهر شهر دزفول)

 .1مقدمه
مسکن همواره یکی از نیازهای اولیه و اساسی در هر جامعه ای محسوب می شود و جنب و جوش برای به دست
آوردن آن ،موضوعی است که هیچگاه از تب و تاب نمی افتد .تا کنون برنامه های متفاوتی با عنوان " راهکار "
برای رفع معضالت بخش مسکن و تثبیت بازار آن در دستور کار قرار گرفته است ،اما این طرح ها طبق اظهارات
کارشناسان تنها مُسکنی برای زخم متورم مسکن بوده اند .بخش مسکن در چهار دهه سیاست گذاری ،فرازونشیب
های زیادی را به همراه داشته است .سیاست هایی که گاه باعث رونق و رشد ساخت وساز شده و گاه این بخش را
با رکود سنگین مواجه کرد ه اند .افزایش تصاعدی قیمت زمین و مسکن ،دوره های رکود و تورم ،سودا گری
فراوان در این بخش ،سنتی ماندن ساخت و ساز ،عدم ورود فناوری نوین به بخش مسکن ،فقدان طراحی شهری و
شهرسازی مناسب و  ...همه و همه نشان از عدم وجود دید کالن نسبت به این بخش و نا کارآمدی سیاست های
اجرا شده در جهت رونق پایدار در بخش مسکن و حل معضل آن در کشور می باشد (خلیلی و همکاران.)1393 ،
با توجه به اهمیت و ضرورت تأمین مسکن ،در کشورهای مختلف ،دولت ها اقدامات و برنامه ریزی های جامعی
را در زمینه تأمین مسکن اقشار مختلف بویژه طبقات کم درآمد انجام داده اند .در سطوح جهانی نیز نهادها و
سازمان های بین المللی ،برنامه ها و اجالس های متنوعی را در رابطه با مسکن در دوره های زمانی مختلف برگزار
کرده اند (پورمحمدی و اسدی .)1393 ،در ایران اصل  31و  43قانون اساسی ،داشتن سرپناه مناسب و ایده آل را
حق هر خانوار ایرانی می داند و عنوان می کند که مسکن مناسب صرفا داشتن یک سرپناه نیست بلکه مسکن
مناسب باید از لحاظ شرایط نورگیری ،بهداشت محیط ،استحکام سازه ای ،اصول معماری و شهرسازی و  ...در
شرایط ایده آلی قرار داشته باشد تا بتواند به رشد و تعالی ارزش های انسانی و اجتماعی کمک کند (پورمحمدی و
اسدی..)1393 ،در این زمینه ،یکی ازبرنامه های تأمین مسـکن مناسب در کشور ،طرح مسکن مهر می باشد .با
توجـه بـهاصــول صــریﺢ قــانون اساســی کــه دولــت را مســﺌول برنامه ریزی برای خانه دار شدن مردم
به ویـژه گـروه هـای کم درآمد فاقد مسکن دانسته است ،دولـت در چـارچوب طرح جامع مسکن ،اجرای
برنامه هـای مختلفـی را بـرای حل این مشکل در اولویت امور خود قرار داده است .یکی از مهم ترین وعملی
ترین اقدامات تأمین مسکن ،در قالب طرح اجاره  99ساله با نام طرح مسـکن مهـر ،در دسـت اجرا ست .در
خصوص این طرح برای تمامی واجدین شرایط فاقد مسکن ،در قالب واگذاری ،حق بهره برداری زمین  ،پیش
بینی شده است(.طرح جامع مسکن -سند راهبردی-اجرایی )1385
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طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند (د) تبصره  6قانون بودجه سال  1386آغاز شد و سپس بر مبنای قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ،بصورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.شد .مبنای اصلی مسکن
مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین ،بخش قابل توجهی از هزینه ی تمام شده مسکن را به خود اختصاص
میدهد .این سهم در کل کشور در دوره ی  35ساله برابر  40درصد و در دهه ی اخیر برابر  45درصد بوده است .
بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ،میتوان تا حدود زیادی هزینه ی مسکن را کاهش
داد .در واقع آنچه طی سال های اخیر به نام "پروژه ی مسکن مهر "در وزارت مسکن و شهرسازی مطرح شد،
تجربه ای جدید برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد بوده است (حجازی.)1392 ،
.2ادبیات نظری وپیشینه:
رضایت مسکونی که اکثراً در زمینه ی محیط های مسکونی مطالعه شده است ،بخشی از حوزه ی رضایت از
زندگی محسوب می شود و همچنین رضایت از زندگی ارتباطی نزدیک با رضایت مسکونی دارد .رابطه ی بین مردم
و محیط مسکونی آن ها ،یک موضوع مهم در روانشناسی زیست محیطی است زیرا محیط مسکونی یکی از
برجسته ترین محیط ها در سرگذشت انسان ها است (ریوکس و ورنر .)2011 ،1در تﺌوری مکان که در روان
شناسی محیطی مطرح می شود ،رضایتمندی ساکنان را با تجربه ی خشنودی یا لذت ناشی از زندگی در مکانی
خاص می توان مشخص نمود (بونایتو و همکاران .)2003 ،2در زمینه طرح مسکن مهر و ارزیابی این پروژه
تحقیقات متفاوتی انجام شده است که در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره می شود.
نلسون و همکاران ،)2014( 3در پژوهش خود نشان داد که مساعدت های فنی و آموزشی و ظرفیت ارتباطی و
سازمانی در مقابل عوامل محدود کننده نیز شامل :محدودیت های مربوط به ساماندهی خدمات و فقدان خدمات
مورد نیاز بوده اند.
عبدالحمید و عظیم )2012( 4در تحقیق خود  4عامل اصلی را در رضایتمندی شهروندان از وضعیت سکونت تبیین
گردیده است .این عوامل شامل عوامل کالبدی ،خدمات رسانی و سرویس دهی ،امکانات عمومی در داخل
مجموعه سایت مسکن عمومی شهر و نزدیکی آن و محیط اجتماعی می باشند.
همچنین درودی و همکاران ( )1393در مطالعه خود نشان دادند که ساکنان مجتمع در بسیاری از شاخص ها مانند
دسترسی مناسب به کاربری ها و خدمات شهری و همچنین دسترسی به شبکه حمل و نقل ،رضایت نسبی
دارند.غالمی ( ،)1386در آسیب شناسی طرح مسکن مهر با تاکید بر توسعه شهری پایدار ،لزوم توجه به مکان یابی
این پروژه ها را ناشی از توجه به هویت بخشی به سکونت گاه ها برشمرده و با بیان مالحظات جغرافیایی و
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محیطی در مکان یابی آن ها ،مهم ترین و اساسی ترین شاخصی را که در اجرای سکونت گاه های مسکن مهر باید
لحاظ گردد ،مکان یابی آن ها معرفی می کند.
نتایج پژوهش سیامی و همکاران ( )1394نشان می دهد پروژه مسکن مهر البرز با توجه به مواجهه با معضالت
احتمالی آینده در خصوص نشستگاه این شهرك مسکونی ،نیازمند تدابیر پیشگیرانه زیست محیطی و زیرساختی،
اقتصادی و اجتماعی بیشتری است.
حجازی ( ،)1394در تحقیق خود نشان داد که شاخص های تسهیالت مجتمع ،امنیت و روشنایی و تهویه از نقاط
ضعف و شاخص کالبدی و سطﺢ اقتصادی بیشترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنان دارند.
پورسعادت ( ،)1390در مطالعه خود نشان داد که نحوه مکانیابی مسکن مهر گسترش افقی و رشد اسپرال و در
نهایت در توسعه ناموزون شهر گمیشان موثر بوده است .همچنین نتایج حاصل از ارزیابی صورت گرفته در ارتباط
با وضعیت کاربری ها در سطﺢ سایت مسکن مهر نشان می دهد که بسیاری از کاربری های موجود با استانداردها و
ضوابط علمی و اصول و معیارهای شهرسازی منطبق نبوده و نامتعادل است.
صیامی و همکاران ()1394در مطالعات خود در مکانیابی مسکن مهر شهر طرقبه نشان دادند اجرای طرح مسکن
مهر بیشترین تأثیر خود را بر آلودگی آب باالخص از طریق آبهای زیرزمینی دارد .
بنابراین ،بر اساس مطالعات فوق ،چارچوب نظری این مطالعه منطبق با ارزیابی پروژه مسکن مهر است .بنابراین
هدف اصلی پژوهش ارزیابی و ضعیت پروژه های مسکن مهر شهرستان دزفول از دیدگاه ساکنان می باشد که
اهداف اختصاصی زیر نیز دنبال شده است:
✓ شناسایی و سنجش شاخص های ارزیابی پروژه مسکن مهر شهرستان دزفول
✓ ارائه راهکارهای در راستای ارتقا مسکن مهر شهرستان دزفول

.3روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی ،توصیفی و همبستگی است که به روش میدانی انجام شده است.
ت حقیق کاربردی  :با استفاده از زمینه و بسترشناختی و معلوماتی که از طریق نیازمندیهای بشر و بهبود وبهینه سازی
ابزارها  ،اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و اسایش و ارتقای سطﺢ زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد.
.تحقیق توصیفی  :به توصیف منظم و نظام دار وضعیت فعلی آن می پردازد و ویژگیها وصفات  ،ماهیت ،فرایندها
و روندهای آن را مطالعه ودر صورت لزوم ،ارتباط بین متغیرها را بررسی می تماید (.حافط نیا) 1393
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جامعه آماری این مطالعه ساکنان مسکن مهر شهرستان دزفول با نام (مهرشهر) بوده است که به روش خوشه ای
تعداد  136ن فر از ساکنان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار پژوهش برای سنجش و ارزیابی پروژه
مسکن مهر از پرسشنامه محقق ساخته در قالب طیف لیکرت استفاده گردید ..همچنین به منظور سنجش پایایی
پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار این ضریب برای پرسشنامه  83درصد محاسبه شد که
نشان دهنده پایایی پرسشنامه می باشد .همچنین برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  SPSSو برای تحلیل و
تفسیر داده ها نیز از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید .این روش برای مطالعه الگوی روابط میان تعداد زیادی
متغیر وابسته بکار می رود و هدف آن کشف چیزی درباره ماهیت متغیرهای مستقلی است که بر آنها تأثیر می
گذارد حتی اگر این متغیرها هرگز به گونه مستقیم اندازه گیری نشده باشند (..پور طاهری )1393سپس از تحلیل
رگرسیون به منظور شناسایی مهمترین عامل از بین عوامل بدست آمده استفاده شده است .با استفاده ازنتایج
حاصل از رگرسیون می توان به نقاط ضعف و قوت کیفیت محیط مسکونی پی برد ،به این شکل که پر اثرترین و
کم اثرترین شاخص های موثر در رضایتمندی استخراج شده ومعیاری را برای ارزیابی وضع موجود  ،تشخیص
نقاط ضعف و قوت  ،اظهار نظر و پیشنهاد برای بهبود وضعیت فراهم می آورد(.حبیبی)1392:102،

 .4محدوده مورد مطالعه
شهرستان دزفول دومین شهر از استان خوزستان با مساحت  4۷62کیلومتر مربع بین  48درجه و 20دقیقه تا 48
درجه و 31دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفتهاست و بین  32درجه و ۷5دقیقه عرض شمالی از
خط استوا قرار گرفتهاست .شهر دزفول براساس سرشماری عمومی نفوس مسکن سال 1395با جمعیت شهری
حدود 264۷09هزار نفر که در شمال خوزستان واقع گردیده است(مرکز آمار ایران).با توجه به مصوبات  ،مسکن
مهر هم زمان با اجرای طرح مسکن مهر در استان خوزستان در دزفول نیز کلید خورد که این پروژه در دوقسمت
از شهر یکی در شمال شهر واقع در کوپیته (زیباشهر) ودیگری درغرب شهربنام مهر شهر زیر نظر اداره مسکن و
شهرسازی در قالب تعاونی های مسکن احداث گردیده اند.طبق مطالعات صورت ومصاحبه با کارشناسان اداره
راه وشهرسازی شهرستان دزفول کوی مهر شهر که موضوع مطالعه ما می باشد در غرب شهر دزفول با فاصله
حدود 10کیلومتری از مرکز شهر بصورت تقریبا" منفصل با  2312واحدمسکونی در 14سایت ساخته شده
است .
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 .5یافته ها
در این بخش از پژوهش با توجه به فعالیتهای پژوهشی انجام شده ،نوع متغیرها و دادههای جمعآوری شده،
همچنین مراحل مختلف پژوهش با روشهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف
تحقیق ،در این قسمت نتایج تحقیق میدانی در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید .هدف بخش
توصیفی ،تشریﺢ خصوصیات نمونه آماری از نظر ویژگیهای مورد بررسی است و هدف بخش استنباطی نیز
ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر شهرستان دزفول از دیدگاه ساکنان بوده است.
جدول -1آمار توصیفی خانوارهای مورد پرسش

درآمد ماهیانه خانوارهای مسکن مهر
میانگین سنی افراد

انحراف معیار

میزان درآمد

فراوانی(نفر)

درصد فراوانی

31/6

۷/28

بین 400تا 800هزار تومان

58

%42/65

تعداد زن

تعداد مرد

بین 800تا 1میلیون تومان

35

%25/۷3

51

85

بین 1تا  1/5میلیون تومان

43

%31/62

به منظور توصیف متغیرها از شاخص های مرکزی همچون میانگین و انحراف معیار و همچنین شاخص های
پراکندگی همچون فراوانی و درصد فراوانی استفاده گردید .یافته های حاصل نشان داد که میانگین سنی افراد
مورد بررسی  31/6سال و انحراف معیار  ۷/28سال بوده است .عالوه بر این در بین نمونه  51نفر زن و  85نفر
مرد بوده اند .عالوه بر این یافته ها نشان می دهد که  58نفر دارای درآمد بین  400تا  800هزار تومان 35 ،نفر
درآمدی بین  800تا یک میلیون و  43نفر نیز دارای درآمدی بین یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان هستند
در این بخش با توجه به فعالیتهای پژوهشی انجام شده ،نوع متغیرها و دادههای جمعآوری شده ،همچنین
مراحل مختلف پژوهش با روشهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف تحقیق در
این قسمت نتایج تحقیق میدانی در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردید.
هدف بخش توصیفی ،تشریﺢ خصوصیات نمونه آماری از نظر ویژگیهای مورد بررسی است و هدف بخش
استنباطی نیز ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان :مورد مطالعه مسکن مهر شهرستان دزفول
بوده است.
✓ شناسای ی و سنجش شاخص های ارزیابی پروژه های مسکن مهر دزفول
به منظور شناسایی و سنجش شاخص های ارزیابی پروژه های مسکن مهر شهرستان دزفول از تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده گردید .تحلیل عاملی به دنبال تعداد عامل هایی میگردد که می تواند داده ها را خالصه کند.
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ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه :مسکن مهر شهر دزفول)

برای پی بردن به اینکه آیا می توان داده های مربوط به ارزیابی مسکن مهر را به چندین عامل تقلیل داد یا اینکه
خیر ،تمامی این  2۷سوال یک مقیاس را می سنجند ،از دو آماره  KMOو بارتلت استفاده می کنیم .براساس
نتجه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0/6می باشد داد های تحقیق قابل تقلیل به تعداد عامل های زیربنایی و
بنیادی می باشند .همچنین ،نتیجه آزمون بارتلت ( )۷23/38که در سطﺢ خطای کوچکتر از  0/01معنی دار است.
✓ ماتریس عامل های چرخش یافته عاملی
در صورت انجام چرخش بر روی ماتریس عاملی چرخش نیافته ،درك و تفسیر ماتریس عاملی آسان تر می شود.
در جدول  2همبستگی شاخص ها و عامل ها پس از چرخش به روش واریماکس مشخص شده اند .بر اساس
میزان همبستگی هر شاخص با عوامل میزان ارتباط آن ها روشن می شود .به دلیل انتخاب بارهای عاملی بزرگتر از
 0/4در قسمت سفید که میزان بارهای عاملی آن ها کمتر از  0/4بوده است ،نمایش داده نشده است .با توجه به
ضرایب به دست آمده ،می توان مقوله ها را تعیین کرد.

جدول  -2ماتریس چرخش یافته همبستگی شاخص ها ،عوامل
عوامل یا اجزا

گویه ها
1
.1

امکانات بهداشتی

.2

امکانات ورزشی

.3

خدمات آتش نشانی

0/408

.4

سیستم دفع فاضالب

0/603

.5

امکانات زیر بنایی

.6

دسترسی به راه های اصلی

.7

دسترسی به سیستم حمل و نقل 0/598
عمومی

2

3

4

0/۷8

0/608
0/809
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.8

دسترسی به مراکز خرید

.9

تنوع توزیع ایستگاه تاکسی و 0/549

0/8۷4

اتوبوس
.10

وضعیت پاکیزگی اماکن عمومی

.11

وضعیت دفع زباله و پسماند

.12

وضعیت تراکم جمعیت

.13

هزینه خرید واحدهای مسکونی

0/۷61

.14

تسهیالت وام مسکن

0/۷54

.15

وجود نیروی انتظامی

.16

امنیت منطقه مسکونی

.17

فضای سبز

0/4۷2

.18

سکونت و آرامش مجتمع

0/431

.19

وضعیت جریان هوا به داخل

0/۷69
0/۷83

0/۷86

مجتمع
.20

فاصله از آالینده ها

.21

دسترسی به مسجد

.22

دسترسی به کتابخانه و مرکز

0/609
0/622

فرهنگی
.23

گذراندن اوقات فراغت

.24

روابط همسایگی

0/484
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ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه :مسکن مهر شهر دزفول)

.25

0/542

وجو مهدکودك و پیش دبستانی و
دبستان

.26

مدرسه

داشتن

راهنمایی

و

دبیرستان
.27

وضعیت دانشگاه و مراکز آموزش
عالی

با بررسی میزان اهمیت هریک از شاخص ها در ارزیابی مسکن مهر با توجه به همبستگی شاخص هاو عوامل می
توان به شرح جدول  2آن ها را تفسیر کرد.
جدول  2نشان می دهد که مقدار ویژه یا همان میزان واریانس تبیین شده ،عامل اول  6/82می باشد که این مقدار
 25/28درصد از واریانس را تبیین می کند .عامل دوم با مقدار ویژه  11/32 ،3/05درصد از واریانس را تبیین می
کند .هم چنین عامل سوم نیز با مقدار ویژه  2/4توانایی تبیین  8/8درصد از واریانس را دارد .عالوه بر این عامل
چهارم نیز با مقدار ویژه  2/08می تواند  ۷/۷1درصد از واریانس را تبیین نماید .در نهایت نیز  13عامل روی هم
رفته توانایی تبیین  53/21درصد از واریانس کل را دارند .اما عامل اول بیشترین واریانس را تبیین می کند.

جدول  -3نمایی از عامل های تحقیق و سهم هر یک از آن ها
شماره عامل

درصد

واریانس درصد از کل

عامل

مقدار ویژه

.1

عامل یک

6/82

25/28

.2

عامل دو

3/05

11/32

36/61

.3

عامل سه

2/4

8/8

45/5

.4

عامل چهار

2/08

۷/۷1

53/21

مقدار ویژه

عامل ها
22/28
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با توجه به نتایج حاصل از جدول های  2و  3شاخص های شناسایی شده برای هر یک از عامل ها توسط تحلیل
عاملی به شرح جدول  4می باشد.

جدول  -4عوامل مربوط به سنجش و ارزیابی پروژه مسکن مهر
عامل ها

شاخص ها
امکانات بهداشتی(خانه بهداشت ،درمانگاه و)..
خدمات آتش نشانی
سیستم دفع فاضالب
دسترسی به راه های اصلی

عامل یک (امکانات)

دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی
وضعیت پاکیزگی اماکن عمومی
تنوع توزیع ایستگاه تاکسی و اتوبوس
دسترسی به مراکز خرید
هزینه خرید واحدهای مسکونی

عامل دو (اقتصادی)

تسهیالت وام مسکن
فاصله از آالینده ها

عامل سه (زیست محیطی)

سکونت و آرامش مجتمع
فضای سبز
وضعیت دفع زباله و پسماند
امکانات زیر بنایی
وجود نیروی انتظامی

عامل چهار (فرهنگی و اجتماعی)

دسترسی به مسجد
گذراندن اوقات فراغت
وجود مهدکودك و پیش دبستانی و دبستان
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ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه :مسکن مهر شهر دزفول)

بررسی شاخص هاوشناسایی مهمترین شاخصهای ارزیابی پروژه مسکن مهر:
در ادامه به منظور شناسایی مهم ترین عامل از بین عوامل به دست آمده و این که که کدام عامل مهم ترین تاثیر
را بر موضوع مسکن مهر دارد از تحلیل رگرسیون استفاده گردید .یافته های حاصل از جدول نشان داد که معنی
دار بودن  Fمحاسبه شده در سطﺢ  99درصد)  F= 13/255و ) P =0/0001نشان دهنده ی معنی دار بودن
رگرسیون میباشد .همانگونه که مالحظه میگردد ،عامل های فرهنگی اجتماعی ( B =0/125و ،)P=0/0001
زیست محیطی(  B =0/211و  ،)P =0/026اقتصادی ( B =0/501و )P =0/0001و امکانات(B =0/359
و ،)P =0/028پیشبینی کننده متغیر وابسته بوده و توانایی تبیین 44/5درصد از واریانس متغیر وابسته را دارا
میباشند .ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل و وابسته(  )R= 0/60می باشد .در جدول  5عوامل به
ترتیب میزان اهمیتی که در تبیین متغیر وابسته دارند نشان داده شده است .همانگونه که در جدول نشان داده شده
عامل اقتصادی نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی سهم و نقش بیشتری در پیش بینی موضوع مسکن مهر
دارد و پس از آن متغیرهای امکانات ،زیست محیطی و فرهنگی  -اجتماعی قرار میگیرند .پس از عامل اقتصادی
،عامل امکانات از نظر ساکنان مسکن مهر درجه اهمیتی زیادی دارد و نیاز است که به آن توجه شود.

جدول - 5نتایج حاصل تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته( ارزیابی کل پروژه مسکن
مهر)
Beta

متغیر

P

t

اولویت
بندی عوامل
منتخب

(1(x

اقتصادی

امکانات(2(x

زیست

0/473

6/174

0/0001

1

0/175

2/225

0/028

2

0/172

2/264

0/026

3

محیطی(3(x

فرهنگی

-اجتماعی

0/317

4

4/297

(4(x

 =0/445 R= 0/69 Sig= 0/0001تعدیل
شدهR

2

RR
= 0/48
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 .6نتیجه گیری و پیشنهادات
مسکن مهر تا کنون به عنوان یکی از بزرگترین سیاست های دولت در تأمین مسکن قشر کم درآمد جامعه بوده
است .تشخیص میزان موفقیت و عدم موفقیت این طرح ها می بایست توسط قشر کم درآمد ساکن در مجتمع
های مسکن مهر تعیین شود .این که مسﺌوالن از این طرح به عنوان موفق ترین طرح مسکن در ادوار گذشته یاد
میکنند ،بازتاب تفکرات سیستم باال به پایین و یک سویه است .طرح مسکن مهر با تبدیل مسکن از کاالی سرمایه
ای به کاالی بادوام ،موجب کاهش جذابیت سوداگری در بازار مسکن و از سوی دیگر افزایش جذابیت بازار
سرمایه) بورس( شد  .همچنین مدیریت زمین به عنوان یکی از سیاست های مهم در بخش مسکن و حذف قیمت
آن از فرایند ساخت و ساز از مهم ترین اهداف مسکن مهر است که افزون بر آن ،مشکل زمینخواری را تا حد
زیادی کاهش خواهد داد .از سوی دیگر توسعه آپارتمانی پروژه های مسکن مهر از مشکالت ساخت خانه های
ویالیی و اتالف زمین که باعث توسعه افقی شهر می شد جلوگیری نمود .بی شک مسکن مهر می تواند واجد
فرصت های دیگری در جامعه باشد از جمله تاثیر بر افزایش ازدواج ،کاهش طالق ،افزایش امید به زندگی،
جلوگیری از گسترش اسکان غیررسمی ،جلوگیری از بورس بازی و زمینخواری و... .
با توجه به ارزیابی های انجام شده می توان اینگونه نتیجه گرفت  :که عوامل و شاخص های مورد استفاده برای
سنجش و ارزیابی پروژه مسکن مهر شهر دزفول در چهار عامل شناسایی شدند .که عامل اول به شاخص امکانات
نام گذاری شد .این شاخص شامل :امکانات بهداشتی ،خدمات آتش نشانی ،سیستم دفع فاضالب ،دسترسی به راه
های اصلی ،دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی ،وضعیت پاکیزگی اماکن عمومی ،تنوع توزیع ایستگاه تاکسی
و اتوبوس و دسترسی به مراک ز خرید بوده است .به عبارتی دیگر از نظر ساکنان مهرشهر شهرستان دزفول وجود
کلیه امکانات و خدمات برای دسترسی افراد دارای اهمیت زیادی است .پس از شاخص امکانات شاخص
اقتصادی قرار دارد که تسهیالت و هزینه خرید مسکن بوده است .سومین عامل شناسایی شده عامل زیست
محیطی بوده است که سکونت و آرامش مجتمع ،فاصله از آالینده ها ،فضای سبز ووضعیت دفع زباله و پسماندها
از مولفه های عامل زیست محیطی به شمار می روند .در پایان نیز چهارمین عامل شناسایی شده عامل فرهنگی –
اجتماعی بوده است .در عامل اجتماعی فرهنگی زیرعامل های امکانات زیربنایی ،وجود نیروی انتظامی ،دسترسی
به مسجد ،گذراندن اوقات فراغت و وجود مهدکودك و پیش دبستانی وجود داشته اند .نتایج تحقیق با نتایج
تحقیق حجازی ( ،)1394همچنین درودی و همکاران ( ،)1393عبدالحمید و عظیم ( )2012همخوانی دارد.
در ادامه در راستای ارتقا پروژه مسکن مهر شهرستان دزفول راهکارهای زیر ارائه می گردد.
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ارزیابی وضعیت پروژه های مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه :مسکن مهر شهر دزفول)

✓ توجه به توسعه درونی و رشد هوشمند در تامین مسکن تا توسعه شهر به شکل پایدار امکان -پذیر
گردد.
✓ توجه به افزایش کیفیت زندگی و تامین نیازهای متنوع شهروندان در محیط های مسکونی.
✓ تامین مسکن به گونه ای که به دو قطبی شدن شهر و جدایی گزینی اجتماعی منجر نشود.
✓ -توجه به بافت های فرسوده و مراکز شهری جهت تامین مسکن.
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Abstract
This study aimed to assess the situation from the perspective of the residents of the housing
projects. This study applied research; descriptive study was done by field. Research tools to
assess the situation Mehr housing project questionnaire was used. Data analysis was
performed using the software spss19. The results showed that the factors and indicators
used to measure and assess the Mehr housing project in the city of Dezful four factors were
identified. This indicator allows agents to economic, environmental and social - cultural
respectively
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