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•کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.

• مقاالت مندرج در این مجله الزام ًا بیانگر دیدگاههای اندیشنامه معماری
نیست و نویسندگان محترم مسئول مقاالت خود هستند.

راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاالت
.۱
.۲
.۳
.۴

ش
ن�یۀ «اندیشنامۀ معماری» در زمین ه معماری و حوزههای مرتبط
با معماری مقـالـه علیم یمپذیرد.
ً
قبال در ش
ن�یۀ دیگری چاپ شده باشند و یا
مقالههای ارسایل نباید
همزمان در مجله دیگری در حال برریس باشند.
مقالهها باید به زبان فاریس و با رعایت اصول و ی ن
آی�نگارش این زبان
باشند.
ش
همانندجو� از یک
مقاالت ارسایل به ن�یه باید همراه با گوایه
ی
معت� باشند.
سامانۀ ب

 .۵مقالهها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ یمگردند.
 .۶مسئولیت مطالب مطرحشده در مقالهها بر عهدۀ نویسنده یا
نویسندگان است.
 .۷مجله در قبول ،رد یا اصالح مقالهها آزاد است .مقاله و ضمیمههای
ق
آن در ت
با� یمماند و بازگردانده نخواهد شد.
دف� مجله
منت�شده در این ش
ش
ن�یه بدون ذکر منبع در سایر
 .۸چاپ مقالههای
ش
ن�یات وکتابها ممنوع است.
ش
 .۹ش
پژوه� ،رسالههای
ن�یه پذیرای مقاالت حاصل از گزارشهای
ت
دک�ی ،پایان نامههای کارشنایس ارشد ،پژوهش آزاد دارای محتوای
علیم و ترجمههای با محتوای ارزشمند است .مقالههای مروری
ت
صور� پذیرفته یمشوند که در نگارش آنها از
از نویسندگان تنها در
معت� و متعدد استفاده شده باشد.
منابع ب

راهنمای تهیه و ارسال مقاالت
 .۱مقالهها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند:
گ
 .۱.۱صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانواد� نویسنده
یا نویسندگان به همراه رتبۀ علیم و نام مؤسسه یا محل
ن
نشا� ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،پست ت
الک�ونییک
اشتغال،
غ� از نویسنده اول
(درصور�تکه نویسنده عهدهدار مکاتبات ی
باشد ،باید بهصورت کت� از سوی نویسندگان به ت
دف� ش
ن�یه
ب
ف
معر� شود).
 .۲.۱چکیدۀ فاریس حدود  250تا  300کلمه (با محتوای «بیان
مسئله»« ،هدف یا اهداف تحقیق»« ،روش تحقیق» و
«یافتهها و نتایج») ارائه شود.
 .۳.۱کلیدواژهها شامل سه تا پنج کلمه.
ف
معر� کیل مقاله.
 .۴.۱مقدمه شامل :بیان مسئله ،اهداف تحقیق و
 .۵.۱پیشینۀ نظری تحقیق.
 .۶.۱روش شنایس تحقیق.
گ�ی.
 .۷.۱یافتهها و نتیجه ی
ن
ن
اهنما� کسا� که در تدوین مقاله
قدردا� از همکاری و ر
 .۸.۱تشکر و
ی
نقش داشتهاند.

� .۹.۱نوشتها شامل معادلهای ی ن
الت� و توضیحات ض�وری درباره
پ اصطالحات و مطالب مقاله ،که با شماره باالی مطلب ،در ت
م�ن
مشخص یمشود.
ن
الت� به ترتیب حروف الفبا برحسب
 .۱۰.۱فهرست گمنابع فاریس و ی
نام خانواد� نویسنده.
 .۱۱.۱بخش انگلییس شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول
بخش فاریس بهعالوه چکیدۀ مقاله در حدود  500تا  700کلمه
وکلیدواژهها منطبق با کلیدواژههای بخش فاریس.
 .۲نوع و اندازه قلم نگارش به ش�ح زیر است:

نام بخش
عنوان مقاله
نام و عنوان نویسندگان
عنوان بخش
زیر بخش
منت چکیده
منت مقاله
زیر نویس شکل و منودار و تصویر
رس نویس جدول
منابع و مأخذ
مأخذ زیر جداول و تصاویر

نوع قلم
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک

اندازه قلم
16
13
13
12
11
12
10
10
11
10

 .۳شیوۀ درج منابع:
 .۱.۳در ت ن
م� مقاله بدینصورت:
گ
(نامخانواد� نویسنده ،سال انتشار ،صفحه).
 .۲.۳در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
گ
• کتابها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار) عنوان
کتاب ،نام ت
م�جم یا مصحح ،نام ش
نا� ،محل انتشار.
گ
• مقالهها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار)
«عنوان مقاله» ،نام مجله ،جلد ،شماره مجله  ،شماره
صفحههای مقاله در مجله.
 .۴مجله در ویرایش شکیل ت ن
م� از شیوهنامۀ مصوب فرهنگستان زبان و
ادب فاریس یپ�وی یمکند.
 .۵عکسها ،تصاویر ،نمودارها و جدولها در حداقل تعداد ض�وری ،گ با
کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانواد�
نویسنده ،سال انتشار ،صفحه) تهیه شود.
 .۶عکسها و تصاویر با درجه وضوح  300 DPIو با فرمت  TIFFو اندازه
 A5به صورت جداگانه ارسال شود.
ث
حداک�  7000کلمه باشد.
 .۷حجم مقالهها باید

ن
نشا� و شمارۀ تماس نویسندگان در صفحهای جداگانه ارائه شود.
 .8نام،
• نگارندگان ت
مح�م یم توانند مقاالت خود را به آدرس ایمیل ش
ن�یه به
ن
نشا� زیر ارسال نمایند:
arcand@art.ac.ir

چشمانداز و اهداف
دو فصلنام ۀ اندیشنامۀ معماری نشریهای علمی است که نتایج حاصل
از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در زمینههای مختلف
معماری و مرتبط با معماری معرفی مینماید .تالش این نشریه تعمیم
دانش در حوزۀ معماری و حوزههای بینرشتهای معماری و ارائه

راهحلها و بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با معماری گذشته
و امروز در داخل و خارج ازکشور است .نشریه پذیرای مقاالت

حاصل از گزارشهای پژوهشی ،رسالههای دکتری ،پایاننامههای

کارشناسیارشد ،پژوهشهای آزاد دارای محتوای علمی ،مقالههای
مروری ،ترجمههای با محتوای ارزشمند ،معرفی و نقد آثار برتر
معماری در ایران و خارج از کشور است.

نشریۀ اندیشنامۀ معماری در جهت دستیابی به اهداف زیر راهاندازی

شده است:

• پاسخگویی به نیازهای علمی کشور در زمینه معماری و حوزههای
مرتبط با آن از قبیل تئوری معماری ،تاریخ معماری ،نقد معماری،

فناوری معماری ،چالشهای روز معماری در کشور و خارج از کشور،

معماری پایدار ،معماری سبز ،حوزههای بینرشتهای معماری از قبیل
معماری و انرژی ،فیزیک ساختمان و معماری ،معماری بیونیک،

مدیریت پروژه و ساخت ،مباحث سازه در معماری ،کاربرد نرمافزارها

و هوش مصنوعی در معماری و دیگر حوزههای مرتبط با معماری.

• رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزۀ معماری و حوزههای

مرتبط با معماری

• توسعه دانش نظری و عملی در حوزۀ معماری و حوزههای مرتبط

با معماری از طریق نشر مقاالت بنیادی ،توسعهای ،کاربردی ،مروری
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متخصصین داخلی و خارجی
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چکیده
تأمین مسکن بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای برش به منظور تأمین آسایش و آرامش همواره دغدغه مهم
خانوارها بوده است .امروزه بحرانهای ک ّمی و کیفی مسکن در جوامع شهری و توجه رصف به مسائل اقتصادی
منجر به کاهش کیفیت مسکن و به دنبال آن آسیبهای اجتامعی و فرهنگی باالخص در محیطهای مسکونی
اقشار کمدرآمد شده است .این امر لزوم توجه و بازبینی کیفیت را در محیط مسکونی اقشار کمدرآمد آشکار
میسازد .هدف مقاله حارض ،یافنت مهمترین کیفیتهای محیطی مورد نیاز اقشار کمدرآمد ،ارزیابی وضع موجود
و ارائه راهکارهای ارتقای کیفیت محیط مسکونی این اقشار است .به این منظور ،ابتدا به کمک مطالعات اسنادی
و بهکارگیری روش دلفی ،مهمترین شاخصههای مؤثر بر کیفیت محیط مسکونی اقشار کمدرآمد استخراج شد.
سپس به منظور سنجش وضع موجود و اولویتبندی نیازهای کیفی این اقشار ،ساکنان دو مجموعه مسکن مهر
بوستان و ارم واقع در شهر جدید هشتگرد بهعنوان منونه مطالعاتی انتخاب شدند و در قالب پرسشنامه بسته
شامل  40گویه کیفی مورد نظرسنجی قرار گرفتند .دادهها بهوسیله نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت،
دستهبندی گویههای پرسشنامه صورت گرفته و وضع موجود کیفیت مسکن در هریک از مجموعهها بررسی
شد .وزندهی شاخصهها در وضع موجود نشان میدهد که شاخصههای ترکیب حجمی ،کارکرد فضاهای داخلی،
محرمیت ،ارتباط با طبیعت ،بسرت طرح و تجانس فرهنگی با موافقت نسبی ساکنان همراه بوده و شاخصههای
کاربریها و خدمات ،دسرتسیها ،رسزندگی ،آرامش و امنیت اجتامعی دارای ضعف است .در مجموع ،وضعیت
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پیشینۀ پژوهش
 کیفیت محیط مسکونی«کیفیت» واژهای استکه در تمامی رشتههای هنری ،علمی و صنعتی به شکل درونذهنی درک و بهصورت مستمر
بهکار برده میشود .معنای لغوی واژه «کیفیت»« ،چگونگی ،صفت و حالت چیزی» عنوان گردیده است (عمید،
« .)1027 ،1372کیفیت زندگی» 5مفهوم جدیدی نیست و دانشمندان و فیلسوفانی چون ارسطو ،کییرکگارد ،ژان
پلسارتر ،مازلو و دیگران به آن توجه کردهاند .کیفیت زندگی عبارت است از تصور فردی هر شخص از جایگاه
خود در زندگی در بستر فرهنگ و اجتماعی که در آن سکونت میکند (.)Morais & Camanho, 2011, 399
کیفیت زندگی بهعنوان معیاری برای سنجش میزان برآورده شدن نیازهای روحی روانی و مادی جامعه است (Pal
 .)& Kumar, 2005, 18بهطور کلی کیفیت زندگی عبارت است از شرایط بهتر زندگی که در آن توازن ،هماهنگی،
مطلوبیت و برابری عادالنه نهادینه شده یا زمینههای الزم برای زندگی همراه با سالمت ،امنیت ،آسایش ،آرامش،
نشاط ،خالقیت و زیبایی پدید آمده باشد (حاج یوسفی.)1 ،1385 ،
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مسکن دومین نیاز بشر پس از غذاست و هدف اصلی آن ایجاد محیطی سازگار با روش زندگی انسان است تا
عالوه بر تأمین نیازهای شخصی ،نیازهای کیفی و اجتماعی او را برآورده سازد .امروزه با افزایش جمعیت شهرها و
کمی مسکن بهصورت مزمن دامنگیر اقتصاد و اجتماع شده است و پدیده
بهدنبال آن افزایش تقاضا ،بحران کیفی و ّ
بیمسکنی یا بدمسکنی اقشار کمدرآمد شهری بهطور نسبی در اکثر شهرها بهوجود آمده است .این امر لزوم توجه
به تأمین مسکن مناسب و فقرزدایی از جامعه را بیش از پیش آشکار میسازد .لذا دستاندرکاران مجبور به اتخاذ
تصمیماتی در جهت تأمین مسکن برای درصد باالیی از جمعیت جامعه با عناوین و برنامههای خاصی مثل مسکن
ارزان قیمت ،مسکن حداقلی ،مسکن بهینه ،مسکن اجتماعی و مسکن اقشار کمدرآمد شدند .توجه صرف به ابعاد
کمی و غافل ماندن از ابعاد کیفی در این گونه مسکنها موجب کاهش کیفیت زندگی شده است .این امر کاهش تعلق
ّ
خاطر ساکنین و کاهش میزان رضایتمندی آنها را به دنبال دارد بنابراین توجه خاص به کیفیت محیط مسکونی 1اقشار
کمدرآمد 2و بهرهگیری حداکثر از امکانات موجود در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و حیاتی این قشر به منظور
ارتقای کیفیت زندگی آنها ضروری به نظر میرسد.
هدف پژوهش حاضر ،سنجش وضع موجود کیفیت محیط مسکونی اقشار کمدرآمد و یافتن مهمترین مؤلفههای
کیفی مورد نیاز ساکنین و رتبهبندی این مؤلفهها بر اساس نظر ساکنین است تا بر این اساس راهکارهای کالبدی
طراحی مسکن اقشار کمدرآمد حاصل شود .لذا این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل خواهد بود:
 کیفیت محیط مسکونی برآیند چه مؤلفههایی است؟ در حال حاضر وضع موجود کیفیت مسکن اقشار کمدرآمد چگونه است؟ کدام مؤلفههای کیفیت محیط مسکونی از دید اقشار کمدرآمد دارای اهمیت بیشتری هستند؟ چه راهکارهای طراحی میتواند منجر به ارتقای هر یک از مؤلفههای کیفیت محیط مسکونی گردد؟پژوهش حاضر ماهیت کاربردی دارد .در روند پژوهش از مطالعات اسنادی و تحلیل محتوا برای استخراج
شاخصههای کیفیت محیط مسکونی ،از تکنیک دلفی 3برای دریافت دیدگاه متخصصان و از روش پیمایش و پرسش
از ساکنان در قالب پرسشنامه بسته 4برای جمعآوری اطالعات از نمونههای منتخب بهرهگرفته شده است .در نهایت
اولویتهای کیفی مجموعههای مسکونی اقشار کمدرآمد بهدست آمد و وضع موجود کیفیت مسکن به صورت
مقایسهای بین دو مجموعه مسکونی منتخب ارزیابی شد تا از این طریق مؤثرترین شاخصههای کیفیت از دیدگاه
ساکنین مشخص شود و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقای این شاخصهها ارائه گردد.

محیط مسکونی باید واجد قابلیتهای خاصی در برآوردن نیازهای ساکنان باشد که از آن با عنوان «کیفیت
محیط مسکونی» یاد میشود .نوع و کیفیت مسکن و محیط مسکونی تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی و میزان رضایت
از آن دارد ( .)Theriault et al., 2010, 93کیفیت محیط مسکونی در جریان تعامل بین «مؤلفههای بیرونی و
مشخصههای محیط» با «مؤلفههای ادراکی و نیازهای انسان» تبیین میشود ( .)Ballas, 2013, 40این رابطه در
قالب درجه رضایتمندی ساکنان تعبیر میشود که خود از توازن بین نیازها و توقعات برگرفته از تصاویر ذهنی ساکنان
با میزان پاسخگویی محیط مسکونی به آنها حاصل میگردد (معینی و اسالمی.)47 ،1389 ،
مرور ادبیات کیفیت محیطهای مسکونی ،مجموعه گستردهای از عناصر و مفاهیم وابسته به کیفیت و اجزای آن
را در طول سالهای متمادی آشکار مینماید .کوین لینچ 1در کتاب تئوری شکل خوب شهر ،سرزندگی ،معنی (حس)،
سازگاری ،دسترسی ،کنترل و نظارت را بهعنوان پنج معیار کیفیت زندگی شهری معرفی میکند (لینچ.)1376 ،
ترانسیک 2برای فائق آمدن بر معضل طراحی فضا ،توجه به سلسلهمراتب و محصوریت فضاها را ضروری میداند.
جیکوبز 3نویسنده مقاله «بهسوی یک مانیفست طراحی شهری» نیز سرزندگی و زندگی جمعی را بهعنوان مؤلفه
کیفیت طراحی میداند .تیبالدز 4در کتابی تحت عنوان ساخت شهرهای مناسب مردم ،راهکارهای انعطافپذیری،
خوانایی و رعایت مقیاس انسانی و درس گرفتن از گذشته را برای رسیدن به طراحی مطلوب پیشنهاد میدهد
(گلکار.)44 ،1380 ،
بنتلی 5در کتاب محیطهای پاسخده از عواملی نظیر تنوع فرم و عملکرد ،خوانایی ،انعطافپذیری و سازگاری
بصری نام میبرد (بنتلی .)1382 ،راجرسون و فایندلی در مطالعات کیفیت زندگی ،مؤلفههایی نظیر خدمات
درمانی ،آموزشی ،ورزشی ،تجاری و فضاهای گذران اوقات فراغت ،اقلیم ،مناظر باکیفیت و تجانس نژادی را مد
نظر قرار میدهند ( .)Findlay & Rogerson, 1988, 270ساوتورث کیفیتهای طراحی را در قالب هفت
مؤلفه دستهبندی میکند :ساختار ،خوانایی ،فرم ،حس مکان ،هویت ،دید و منظر و مقیاس انسانی .وی کیفیتهایی
نظیر تنوع ،برابری و تعادل ،سرزندگی ،دسترسی ،آسایش و آرامش را نیز در طراحی مؤثر میداند (Southworth,
 .)1989, 381پانتر و کرمونا کیفیت محیط را در قالب شش فصل معرفی میکنند :کیفیت پایداری زیستمحیطی،
کیفیت منظر شهری ،کیفیت دیدها ،کیفیت فرم شهر (شامل تراکم ،توده احجام ،فاصله ساختمانها ،خصوصیات
سایت ،کاربری زمینهای مجاور ،نورگیری ،محصوریت) ،کیفیت فرم ساختمان و کیفیت عرصه همگانی (شامل
دسترسیها ،فضاهای باز ،ایمنی و پیشگیری از جرم) (.)Punter & Carmona, 1997
مطالعات گروبر و شلتون در حوزه اجتماعی قابل توجه است که در آن بر تأثیر عواملی چون تراکم جمعیتی،
همبستگی اجتماعی ،نوع واحد مسکونی و امنیت اجتماعی بر محیط مسکونی تأکید شده و این عوامل جزء مهمی از
شاخصهای اجتماعی مؤثر تعریف شده است ( .)Gruber & Shelton, 1987, 305هور و ماروجونز در سال
 2008عواملی چون بعد خانوار ،تجانس فرهنگی ،همبستگی اجتماعی و امنیت و ایمنی اجتماعی را در کیفیت مسکن
مؤثر دانستهاند ( .)Hur & Morrow-Jones, 2008, 620میلر و همکاران نیز معتقدند باید شاخصهایی چون
مشارکت ،روابط همسایگی و امنیت اجتماعی را نیز جهت برنامهریزی بهتر مجموعههای مسکونی مدنظر قرار داد
(نورائی و همکاران .)225 ،1391 ،طبق مطالعات هیگینز و کامپارنا ،ده عامل مؤثر بر کیفیت زندگی شناسایی شد
که از جملة آنها میتوان به امنیت اجتماعی ،محیط زیست ،همبستگی اجتماعی ،وضعیت مسکن و حمل و نقل اشاره
نمود ( .)Higgins & Campanera, 2011, 292نتایج تحقیقات آیبم و آمل درخصوص سنجش کیفیت مسکن
اجتماعی نیجریه نشان داد که موقعیت مجموعه مسکونی ،نوع مسکن ،خدمات ،محیط اجتماعی ،ویژگیهای واحد
مسکونی (شامل تعداد و ابعاد اتاقها ،آشپزخانه ،سرویس و  ،...محرمیت ،مصالح) ،نور و تهویه جزو مهمترین
عوامل مؤثر به شمار میروند (.)Ibem & Amole, 2013, 55
شیروانی کیفیتهای محیطی را به سه دسته سازگاری ،جلوههای خارجی و مباحث معمارانه طبقهبندی میکند
که دسته سوم شامل مقیاس ،سبکهای معماری ،نوع بامها ،ایوانها ،پلهها ،مصالح ،جزئیات نما و  ...است
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آرامش
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کارکرد فضای داخلی
دید و منظر

شکل  .1مسکن مهر  440واحدی ارم شهرجدید هشتگرد -دید از یب�ون
(راست) ،سایتپالن (وسط) و پالن تیپ واحدها (چپ)

بعد خانوار

محرمیت
1

برابری و تعادل

شکل .2مسکن مهر  1002واحدی بوستان شهرجدید هشتگرد -دید از یب�ون (راست) و پالن تیپ واحدها (چپ)

درونگرایی

 اقشار کمدرآمداقشار کمدرآمد تحت عناوینی همچون اقشار فقیر ،اقشار آسیبپذیر و اقشار ضعیف تعریف میگردند .معیارهای
بسیاری برای تعیین این اقشار توسط صاحبنظران و مراکز مختلف وجود دارد که مبنای همه آنها خط فقر است.
مهمترین شاخصها برای اندازهگیری خط فقر عبارتاند از هزینه مصرف یک سبد خاص از کاالها و هزینه کل
خانوار و مقایسه آن با درآمد کل خانوار (رحیمی .)3 ،1387 ،بر این اساس خانوارهایی که حدود  50درصد درآمد
یا بیشتر از آن را به خرید مواد غذایی اختصاص میدهند در رده اقشار کمدرآمد محسوب میگردند (فصلنامه اقتصاد
و مسکن) .فقر مسکن نیز یکی از شاخههای فقر است که عمدت ًا به صورت اسکان غیررسمی و یا سکونت در مساکن
کمدوام با زیربنای ناکافی جلوه مینماید (اطهاری .)1 ،1384 ،طبق تعریفی دیگر درآمد افراد عامل بازشناسی فقر
مسکن بوده ،چهار دهک اول درآمدی اقشار فقیر و آسیبپذیر معرفی میشوند که برای تأمین مسکن نیازمند حمایت
ارگانهای دولتی هستند (جهانی.)1388 ،
در پژوهش پیشرو برای بررسی کیفیت محیط مسکونی اقشار کمدرآمد ،مسکن مهر شهرجدید هشتگرد بهعنوان
نمونه مورد مطالعه قرار گرفت .شهر جدید هشتگرد در دامنه جنوبی کوههای البرز و در کیلومتر  35بزرگراه کرج-
1 interior function

روش پژوهش
پس از بررسی پیشینه موضوع و استخراج شاخصههای کیفیت محیط مسکونی از منابع کتابخانهای و مطالعات
اسنادی و تحلیل محتوا ،کیفیات مستخرج از مطالعات کتابخانهای ابتدا از طریق مصاحبه باز با  15نفر از ساکنین به
اشتراک گذاشته شد و عوامل کماهمیتتر حذف گردید و سپس با استفاده از روش دلفی مورد نظرسنجی متخصصین
قرار گرفت .به این ترتیب از میان  37مؤلفهکیفیت محیط مسکونی جدول  11 ،1مؤلفه بهعنوان مهمترین و تأثیرگذارترین
شاخصههای کیفیت محیط مسکونی اقشار کمدرآمد استخراج شد و مبنای مراحل بعدی پژوهش قرار گرفت.
از آنجا که موضوع مورد بررسی یک مفهوم کیفی و ذهنی است که درخصوص رابطه انسان با فضای مسکونی
مطرح میشود ،برخورد مستقیم با اقشار کمدرآمد و شناخت نیازها و توقعات و یافتن نظرات آنها ضروری
است .به منظور سنجش میزان تحقق هریک از  11مؤلفه کیفیت محیط مسکونی در وضع موجود مسکن مهر
هشتگرد از دیدگاه ساکنین ،پرسشنامهای بسته شامل  40گویه کیفی تنظیم و تدوین شد و در میان ساکنین
دو مجموعه مسکن مهر بوستان و ارم بهعنوان نمونه مطالعاتی توزیع گردید .با توجه به شرایط متفاوت سنی،
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(شیروانی .)1981 ،گلکار ( )1380نیز در مقاله «مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری» مطالعات گستردهای
در حوزه مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری در چارچوب عملکردی ،تجربی و زیست محیطی داشته است.
عزیزی عواملی چون همسازی اجتماعی ،تجانس فرهنگی ،سابقه سکونت ،خدمات و تسهیالت موجود ،قومیت
و خویشاوندی ،نوع خانوار ،امنیت ،روابط همسایگی ،مشارکت و هویت را بهعنوان شاخصهای اجتماعی
برنامهریزی مسکن معرفی میکند (عزیزی .)39 ،1386 ،در پژوهشی از نقیزاده توجه به انسان ،امنیت و ایمنی،
محرمیت ،آرامش ،خلوت ،امکان ارتباط با طبیعت ،میانهروی از کیفیتهای مسکن مطلوب بوده و مقیاس انسانی،
سلسلهمراتب ،درونگرایی ،تعادل و مکانیابی مناسب بهعنوان مبانی طراحی معرفی میشود (نقیزاده.)94 ،1384 ،
توجه به فرهنگ جامعه ،تقویت روابط همسایگی ،امنیت ،هویت ،ارتباط با طبیعت ،زیبایی و سلسلهمراتب نیز
معیارهای بنیادین مسکن ایرانی اسالمی دانسته میشود (نقیزاده.)41 ،1391 ،
برای انتظام بخشیدن به چنین مجموعه وسیعی از عناصر متکثر و متنوعی که متخصصان به آنها اشاره داشتهاند،
دستهبندی مؤلفههای کیفیت در پنج دسته مطابق دیدگاه صاحبنظران در جدول  1صورت گرفت.

قزوین واقع است که عملیات احداث آن در سال  1368در هفت فاز اجرایی آغاز شده و تاکنون ادامه دارد .جذب
سرریز جمعیت کالنشهرهای تهران و کرج ،ایجاد محیط زیست مناسب ،جلوگیری از حاشیهنشینی و توسعه ناهنجار
شهرها از مهمترین اهداف ایجاد شهر جدید هشتگرد بوده است (سازمان عمران و نوسازی شهرهای جدید.)1392 ،
طرح مسکن مهر به منظور بسترسازی برای تأمین مسکن مناسب برای اقشار کمدرآمد در راستای حصول به عدالت
اجتماعی در سال  1386به تصویب دولت رسید و شهر جدید هشتگرد به دلیل موقعیت مناسب اقلیمی و جغرافیایی
از همان ابتدای طرح مورد توجه دولت و انبوهسازان قرار گرفت .در پژوهش حاضر دو پروژه مسکن مهر بوستان و
ارم واقع در فاز  7شهر جدید هشتگرد بهعنوان نمونه موردی انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند( .شکلهای
 1و )2

اجتماعی و جنسی گروههای پاسخگو ،گویهها شفاف و با بیانی روان و هدفی غیرمستقیم طراحی شد .مؤلفههای
مورد سؤال در این پرسشنامه عبارتاند از :ترکیب حجمی بناها ،کاربریها و خدمات ،دسترسیها ،کارکرد
فضاهای داخلی خانه ،سرزندگی ،محرمیت ،آرامش ،ارتباط با طبیعت ،بستر طرح ،امنیت و تجانس فرهنگی.
ن
جدول  .2مهمترین مؤلفههای کیفیت محیط مسکو� اقشار کمدرآمد
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-1کارکرد فضای داخلی

 -4آرامش

-7ترکیب حجمی

 -8ارتباط با طبیعت

 -10امنیت اجتماعی

-2کاربریها و خدمات

 -5سرزندگی

 -9بستر طرح

-11روابط همسایگی

 -3معابر و دسترسیها

 -6محرمیت
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جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش را ســاکنین دو مجموعــه مســکن مهــر بوســتان و ارم واقــع در شــهر جدیــد هشــتگرد
تشــکیل میدهنــد .ایــن مجموعههــا دارای حــدود  1400واحــد مســکونی هســتند .بــا توجــه بــه اینکــه حــدود نیمــی از
واحدهــا در زمــان انجــام ایــن پژوهــش خالــی از ســکنه بودنــد ،میتــوان گفــت جمعیــت ســاکن در ایــن مجموعههــا
حــدود  2000نفــر اســت .بــه منظــور جمـعآوری اطالعــات و بــا توجــه بــه فرمــول نمونهگیــری کالیــن ( 2-3برابــر
تعــداد گویههــا) 80 ،نفــر از کاربــران محلــه ( 40نفــر از مجموعــه ارم و  40نفــر از مجموعــه بوســتان) بــه روش
نمونهگیــری خوشــهای در گروههــای ســنی و جنســی و اجتماعــی مختلــف انتخــاب شــدهاند تــا جامعــه آمــاری
انتخــاب شــده بتوانــد معــرف تمامــی ســاکنین مجموعــه باشــد .از ایــن تعــداد  35نفــر معــادل  %43/7زن و  45نفــر
معــادل  %56/3مــرد مــورد پرســش قــرار گرفتهانــد .پاســخگویان بــه ردههــای ســنی زیــر  20ســال-30 ،30-20 ،
 50-40 ،40و بــاالی  50ســال تقســیمبندی شــدند کــه شــکلهای زیــر فراوانــی دادههــای ســنی را نشــان میدهــد.
میانگیــن ســنی پاســخگویان  39/13ســال و حداقــل ســن پاسـخدهنده  17ســال و حداکثــر ســن  65سـ�ال اسـ�ت.
سن

فراوانی

درصد

زیر 20

6

7/5

20-30

19

23/75

30-40

16

20

40-50

18

22/5

باالی50

21

26/25

تحصیالت

فراوانی

درصد

زیر دیپلم

35

43/75

دیپلم

32

40

کارشناسی

10

12/5

کارشناسی
ارشد

3

3/75

شکل  .3نمودار سن مصاحبه شوندگان

شکل  .4نمودار تحصیالت مصاحبه شوندگان

به منظور تفسیر دادههای پرسشنامه در هر مرحله ،از سیستم ارزشگذاری طیف لیکرت 1استفاده شده است.
ً
ً
کامال مخالف طراحی شد .از آنجا که طیف پنج درجهای
کامال موافق تا
گویهها بر اساس هدف تحقیق به صورت
لیکرت منجر به کاهش واریانس میشود و این احتمال وجود دارد که گزینه وسط بیشتر پاسخگویان را به خود جلب
کمیسازی پاسخها به درجهبندیها از چهار تا یک
کند ،به همین دلیل از طیف چهار درجهای استفاده شد .برای ّ
نمره داده میشود و نمرههای هر عامل بهطور جداگانه مورد محاسبه قرار میگیرد (هاشمنژاد و همکاران،1391 ،
 .)66امتیازات بهدست آمده هر مؤلفه بهوسیله نرمافزار  SPSSمحاسبه شد و مورد تحلیل قرار گرفت و پایایی
پرسشنامهها در هر مرحله با استفاده از «ضریب هماهنگی درونی سؤاالت» مورد سنجش واقع گردید .به منظور
تعیین قابلیت اعتماد و روایی ابزار پژوهش و همسانی درونی گویهها ،مقدار آلفای کرونباخ مطابق جدول زیر محاسبه
شد .در این بخش مقدار  KMOبرابر با  0/688به دست آمد که چون بیشتر از  0/6است ،نشان دهندة کفایت
دادهها و مناسب بودن همبستگیهای آنها برای تحلیل عاملی 2است .همچنین درصد واریانس تجمعی برابر 74/5
است که بیانگر اتفاق نظر باالی پرسششوندگان است( .جدول )3
روا� پرسشنامه
جدول  -3سنجش ی
آلفای کرونباخ

درصد واریانس تجمعی

مقدار  KMOبرا ی اعتبار حجم نمونه

0/927

٪74/516

0/688


 -تحلیل عاملی و دستهبندی گویهها
به منظور پردازش اطالعات و شناسایی عوامل ،دستهبندی دادهها با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفت.
روش تحلیل عاملی یکی از تکنیکهای پیشرفته آماری چندمتغیری است که با هدف کاهش و ساماندهی دادهها
انجام میشود و میتوان متغیرها را بر اساس همبستگی بین آنها گروهبندی کرد ( .)Kaplunovsky, 2005, 55به
این ترتیب گویهها در یازده دسته بر اساس میزان اهمیت رتبهبندی میگردند .مجموع این  11دسته  74/5درصد از
واریانس تجمعی  40گویه مطرح شده را پوشش میدهد( .جدول )4
ن
جدول  -4درصد سهم هر دسته بر کیفیت محیط مسکو� اقشار کمدرآمد
عامل

دسته1

دسته2

دسته3

دسته4

دسته5

دسته6

دسته7

دسته8

دسته9

دسته10

دسته11

درصد از
واریانس
تجمعی

13/33

8/75

7/15

7/14

6/94

6/72

5/98

5/39

4/76

4/27

4/08

مجموع٪74/52 :

برای مشخص شدن ماهیت دستههای استخراج شده ،از روش چرخش عاملها (واریمکس با نرمالسازی
کایزر) استفاده شد( .جدول  )5گویههای شماره  22 ،34 ،21 ،20و  33که در دسته نهم ،دهم و یازدهم قرار
گرفتهاند به دلیل رابطه ضعیفی که با کیفیت سکونت از دیدگاه ساکنین دارند ،میتوانند کنار گذاشته شوند.

 :Likert scale 1تحلیل مقیاسی که در سال  1932توسط لیکرت طراحی گردید و بهعنوان رایجترین مقیاس در پژوهشها استفاده میشود.
2 factor analysis
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مولفههای عملکردی

مولفههای معنایی

مولفههای فرمی

مولفههای زیستمحیطی مولفههای اجتماعی

تحلیل یافتهها

جدول -5دسته¬بندی گویهها و بارگذاری بر اساس ماتریس چرخش یافته اجزا

34
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دسته دوم

دسته سوم

11

جــادار بــودن و متــراژ مناســب
خانــه

0/820

28

نورگیــری مناســب و کافــی
فضاهــای داخــل خانــه

0/744

12

اتــاق مســتقل بــرای هــر یــک از
اعضــای خانــواده

0/713

29

بهــره گیــری خانههــا از هــوا و
جریــان بــاد مطلــوب

0/710

13

وجــود فضــای کافــی پذیرایــی
از مهمــان

0/704

24

حریــم والدیــن و فرزنــدان در
داخــل خانــه

0/582

14

آشــپزخانه دلبــاز و مناســب
پخــت و پــز و...

0/568

15

فضــای کافــی و مناســب خــواب
و اســتراحت

0/564

1

ابعــاد ،ارتفــاع و تعــداد طبقــات
ســاختمان

0/549

32

آب و هوای خوب منطقه

0/523

5

دسترســی بــه امکانــات
آموزشــی و فرهنگــی

0/834

6

دسترســی
بهداشــتی

بــه امکانــات
و درمانــی

0/753

7

وجــود پارکهــا و فضــای گــذران
اوقــات فراغــت

0/697

9

ارتبــاط محلــه بــا شــریانها و
معابــر اصلــی

0/568

8

تفکیــک مســیر تــردد ســواره و
پیــاده

0/444

25

ســازگاری طــرح بــا روحیــات
ســاکنین

0/852

26

احســاس راحتــی و امنیــت
روانــی

0/784

27

فضــای مناســب جهــت تفکــر،
مطالعــه ،گفتگــو  ،اســتراحت،
ارتبــاط بــا اقــوام و...

0/744

دسته چهارم

دسته پنجم

دسته ششم

دسته هفتم

دسته هشتم

دسته نهم

دسته دهم

دسته یازدهم

36

عبــور و مــرور کــودکان و زنــان
در ســطح محلــه بــدون ایجــاد
مزاحمــت

0/835

37

امنیــت کافــی رفــت و آمــد در
شــب

0/834

38

ارتبــاط راحــت و خــوب بــا
همســا یهها

0/805

40

شــباهت همســایهها از لحــاظ
فرهنگــی و مذهبــی

0/793

39

یکســانی همســایهها از لحــاظ
اقتصــادی

0/557

3

مصالح به کاررفته در نما

0/706

2

بدنهها و نمای ساختمان

0/678

4

تامیــن نیازهــای خدماتــی و
مایحتــاج روزانــه

0/608

10

راه رســیدن بــه بــازار و محــل
کار

0/460

23

حریــم مهمانــان و اعضــای
خانــواده

0/451

18

پویا و جذاب بودن محله

0/840

19

تنوع فعالیتها در سطح محله

0/728

31

بهــره منــدی از چشــم انــداز
مطلــوب

0/479

30

امــکان کاشــت درختــان و گل و
گیــاه در جــوار خانــه

0/727

17

فضــای کافــی انبــاری بــرای هــر
و ا حد

0/723

16

فضــای کافــی و مناســب پــارک
اتومبیــل

0/704

20

حضــور عوامــل طبیعــی ماننــد
فضــای ســبز ،آب و...

0/739

21

ارتباطــات اجتماعــی در ســطح
محلــه

0/654

34

عــدم وجــود آلودگــی هــوا و
آلودگــی صوتــی در منطقــه

0/819

22

عــدم اشــراف همســایگان و
عابریــن بــه داخــل خانــه

0/546

33

قــرار نگرفتــن زمیــن در حریــم
ســیالب

0/530

35
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دسته اول

شماره گویه

گویه

بار عاملی

35

عــدم وجــود فضاهــای خلــوت و
جــرم خیــز در ســطح محلــه

0/838

متغیرها

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

دسته هشتم

کاربریهــای جنبــی فضــای کافــی و مناســب جهــت پــارک اتومبیــل ،انبــاری ،بالکــن ،وجــود باغچــه و امــکان کاشــت
گل و
مســکونی
گیاه در جوار خانه

 تحلیل وضع موجوددر این مرحله از پژوهش با ارزشگذاری گویهها بر اساس میانگین ،در هر یک از دو مجموعه مسکونی و سپس
میانگین کل به تحلیل و بررسی وضع موجود کیفیت سکونت مسکن مهر هشتگرد پرداخته شد .وزندهی هر گویه
ً
ً
کامال موافق بر اساس طیف پنجگزینهای لیکرت مطابق جدول  7تحلیل و نتیجهگیری میشود.
کامال مخالف تا
از
جدول  .7مبنای تحلیل وزندیه
1 -1/6

1/6 -2/2

2/2 -2/8

2/8 -3/4

کامال مخالف

مخالف

متوسط

موافق

با توجه به وزندهی گویهها ،نتایج هر گویه طبق جدول  8قابل استناد است.

3/4 -4
کامال موافق

تجانس فرهنگی

دسته هفتم

سرزندگی

پویا و جذاب بودن محله ،تنوع فعالیتها در سطح محله ،برخورداری از چشمانداز مطلوب

امنیت اجتماعی

دسته ششم

ترکیب حجمی

ابعاد و ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها ،بدنهها و نمای ساختمان و مصالح به کار رفته

بستر طرح

دسته پنجم

تجانس فرهنگی

ارتبــاط راحــت و خــوب بــا همســایهها ،یکســانی همســایهها از لحــاظ اقتصــادی ،فرهنگــی و
مذهبــی

ارتباط با طبیعت

دسته چهارم

امنیت اجتماعی

عــدم وجــود فضاهــای خلــوت و جــرم خیــز در ســطح محلــه ،عبــور و مــرور کــودکان و زنــان در
ســطح محلــه بــدون ایجــاد مزاحمــت ،امنیــت کافــی رفــت و آمــد در شــب

مسکونی جهت تفکر ،مطالعه ،گفتگو  ،استراحت ،ارتباط با اقوام و...

آرامش

دسته سوم

آرامش

ســازگاری طــرح بــا روحیــات ســاکنین ،احســاس راحتــی و امنیــت روانــی ،مناســب بــودن
فضــای

محرمیت

دسترسیها

تفکیــک مســیرهای ســواره و پیــاده ،کیفیــت مطلــوب معابــر محلــه و ارتبــاط محلــه بــا
شــریانهای اصلــی
سرزندگی

خدمات

وجود امکانات آموزشی ،فرهنگی ،تجاری ،بهداشتی درمانی ،فضای گذران اوقات فراغت

کارکرد فضاهای داخلی

ارتباط با طبیعت

آب و هــوای مناســب ،بهــره گیــری از جریــان بادمطلــوب ،نورگیــری کافــی و مناســب فضاهــای
داخلــی

دسته دوم

کاربریها و خدمات

کارکــرد فضاهــای متــراژ مناســب خانــه ،اتــاق مســتقل بــرای هــر یــک از اعضــای خانــواده ،فضــای کافی و مناســب
جهــت خــواب و اســتراحت ،پخــت و پــز ،پذیرایــی از مهمــان و ،...حریــم داخلــی اعضــای خانه
داخلــی

نتیجه

وزن
ارم

بوستان

کل

طیف5گزینه ای

1

3/58

3/35

3/46

کامال موافق

2

2/50

2/83

2/64

متوسط

3

2/25

2/35

2/30

متوسط

4

1/85

2/23

2/04

مخالف

5

1/90

1/88

1/89

مخالف

6

1/65

1/53

1/59

کامال مخالف

7

2/20

2/15

2/21

متوسط

8

2/20

2/48

2/33

متوسط

9

2/75

2/58

2/69

متوسط

10

2/10

2/30

2/20

مخالف

11

3/23

2/85

3/04

موافق

12

3/08

2/85

2/96

موافق

13

2/78

2/40

2/59

متوسط

14

2/80

2/48

2/64

متوسط

15

3/43

2/70

3/10

موافق

16

2/68

2/10

2/39

متوسط

17

1/58

1/40

1/49

کامال مخالف

18

2/25

2/38

2/31

متوسط

19

1/95

2/43

2/18

مخالف

20

3/00

2/90

2/95

موافق

21

2/40

2/60

2/54

متوسط

22

2/90

2/80

2/85

موافق

23

2/50

2/38

2/44

متوسط

24

3/28

2/83

3/15

موافق

25

2/35

2/23

2/29

متوسط

26

2/30

2/25

2/28

متوسط

27

2/53

2/33

2/43

متوسط

28

3/25

3/18

3/21

موافق

29

3/48

3/33

3/40

کامال موافق

30

2/63

2/18

2/43

متوسط

31

2/93

2/83

2/88

موافق

32

3/73

3/55

3/64

کامال موافق

33

3/38

3/35

3/36

موافق

34

3/15

3/30

3/23

موافق

35

2/40

2/38

2/39

متوسط

36

2/20

2/05

2/13

مخالف

37

1/93

2/03

1/98

مخالف

38

2/45

2/43

2/44

متوسط

39

3/28

3/05

3/11

موافق

40

2/63

2/38

2/50

متوسط

نتیجه نهایی

موافق

37
مخالف

مخالف

موافق

مخالف

موافق

مخالف

موافق

موافق

مخالف

موافق

سنجش کیفیت مسکونی اقشار کم درآمد

رتبه دسته
دسته اول

عنوان

دسترسیها

ی ن
ساکن�
جدول -6دستهبندی گویهها بر اساس نظر

شماره گویه

ترکیب حجمی

36

همانطور که مالحظه میشود دسته اول گویهها که وارد تحلیل عاملی شد عمدت ًا شامل گویههای مرتبط با
«کارکرد فضاهای داخلی» و «ارتباط با طبیعت» است .دسته بعد که بهعنوان عامل دوم وارد تحلیل شده است،
گویههای «خدمات» و «دسترسیها» را شامل میشود .دسته سوم مؤلفه «آرامش» ،دسته چهارم «امنیت اجتماعی»
و دسته پنجم «تجانس فرهنگی» را دربر میگیرد .دسته ششم بهطور عمده شامل گویههای «ترکیب حجمی» و دسته
هفتم شامل گویههای مؤلفه «سرزندگی» است .دسته هشتم نیز میتواند مؤلفه جدیدی را تحت عنوان «کاربریهای
جنبی مسکونی» تشکیل دهد .مؤلفههای محرمیت و بستر طرح که از دید ساکنان نسبت به سایر مؤلفهها اهمیت
کمتری دارد ،به ترتیب در مؤلفههای «کارکرد فضاهای داخلی» و «ارتباط با طبیعت» ادغام شده است .طبق آنچه
گفته شد ،دستهبندی مؤلفههای کیفیت سکونت اقشار کمدرآمد به ترتیب اهمیت به شرح جدول  6است.

جدول  .8تحلیل نتایج پرسشنامه بر مبنای وزندیه گویهها

38

جدول شماره  8نتایج پرسشنامه ساکنین را در دو مجموعه ارم و بوستان و نتایج کلی آن را به صورت مقایسهای
نشان میدهد .این نتایج در نمودار شکل شماره  5به صورت جامع قابل رؤیت است .برای سهولت مقایسه نظرات در
دو مجموعه ارم و بوستان ،نمودارهای هر مؤلفه بر اساس شماره گویهها ترسیم شده است .همانطور که از نمودارها
برمیآید ،تفاوت عمدهای بین نظرات ساکنین دو مجموعه پیرامون هر گویه مشاهده نمیشود ،با این همه ،در برخی
از گویهها ،اختالف نظر اندکی در میانگینهای حاصل از وزندهی وجود دارد که با مشاهده دقیق تفاوتهای کالبدی
ساختمانها و محیط پیرامون آنها ،به صورت جزئیتر قابل تفسیر است( .شکلهای  6تا )12

مؤلفههای فرمی :در میان گویههای فرمی مطرح شده ،میزان رضایت از ابعاد و تعداد طبقات ساختمان بیشتر از
سایر گویهها بوده و در این مورد ساختمانهای  5طبقه ارم بیشتر از ساختمانهای  3طبقه بوستان مورد پسند ساکنین
بوده است .در مورد بدنهها و نمای ساختمان (گویه شماره  ،)2باید توضیح داد که ساختمانهای مجموعه ارم با
سیستم  LSFساخته شده و بدنههای نما از جنس پنلهای پیشساخته است .در حالی ساختمانهای مجموعه بوستان
به روش سنتی و مصالح بنایی ساخته شده است .دادهها نشان میدهد ساکنین مجموعه بوستان رضایت بیشتری
از نمای ساختمانها دارند .در گویه  3تفاوت معناداری میان نظرات ساکنین دو مجموعه وجود ندارد( .شکل )6

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

شکل  .7نمودار گویههای خدمات (راست) و ت
دس�یسها (چپ) در دو مجموعه ارم و بوستان
در مورد کارکرد فضاهای داخلی خانه (گویههای شماره  11تا  )16ضمن وجود رضایت نسبی در هر دو
مجموعه ،بر اساس دادهها میزان رضایت ساکنین مجموعه ارم در این حوزه بیشتر است .علت این امر را میتوان در
متراژ واحدها جستجو کرد .بررسی پالنها نشان میدهد که زیربنای واحدهای مجموعه ارم ( 73مترمربع) نسبت به
مجموعه بوستان ( 67مترمربع) هردو با طراحی دوخوابه ،بیشتر است و فضای خواب ،آشپزی ،پذیرایی از مهمان
و ...از دید ساکنین این مجموعه ،کافی و مناسب ارزیابی شده است( .شکل )8

ن
شکل -5نمودار وز� گویهها

شکل  .8نمودار گویههای فضای داخیل در دو مجموعه ارم و بوستان

سنجش کیفیت مسکونی اقشار کم درآمد

شکل  .6نمودار گویههای ترکیب حجیم در دو مجموعه ارم و بوستان
مؤلفههای عملکردی :در حوزه کاربریها و خدمات ،ساکنین هر دو مجموعه وضعیت خدمات را ضعیف
ارزیابی کردهاند اما بر اساس دادههای نمودار ،ساکنین مجموعه بوستان رضایت بیشتری از نحوه تأمین خدمات
روزانه (گویه شماره  )4دارند که این مسئله ناشی از وجود بازارچه کوچکی درون مجموعه برای تأمین مایحتاج
روزانه است .این بازارچه دارای سوپر مارکت ،نانوایی ،تاکسی سرویس و میوهفروشی و مشاور امالک است .در
حوزه دسترسیها نیز رضایت چندانی در هیچیک از دو مجموعه ارم و بوستان وجود ندارد که این امر ناشی از کیفیت
نامطلوب معابر ،دوری از مراکز خدماتی و محل کار و عدم تفکیک درست سواره و پیاده در هر دو مجموعه است.
(شکل )7

39

40

مؤلفههای معنایی :در حوزه سرزندگی ،ساکنین هر دو مجموعه پیرامون عدم سرزنده بودن محله اتفاق نظر
نسبی دارند .این امر میتواند تا حدی متأثر از خالی بودن نیمی از واحدها و در نتیجه تراکم پایین جمعیت باشد.
تنها در مورد تنوع فعالیتها در سطح محله (گویه شماره  )19اختالف معناداری میان نظرات ساکنین دو مجموعه
وجود دارد .علت این امر وجود مغازههای خردهفروشی و همچنین وجود دو میدانچه جهت گفتگو و تجمع افراد
بوده که به سرزندگی مجموعه بوستان کمک کرده است و موجب تنوع فعالیتی بیشتر و رضایت بیشتر ساکنین نسبت
به مجموعه ارم شده است.

41

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

شکل  .11نمودار گویههای ارتباط با طبیعت (راست) و ت
بس� طرح (چپ) در دو مجموعه ارم و بوستان
مؤلفههای اجتماعی :همانطور که در نمودار شکل  9مشخص است ،امنیت اجتماعی در هر دو مجموعه ارم و
بوستان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در حد ضعیف ارزیابی شده است .این امر نیز میتواند تا حدی متأثر
از خالی بودن بخشی از واحدهای مسکونی باشد .همچنین وجود فضاهای خلوت و جرمخیز ،عدم نظارت همگانی
در محله و عدم شناخت ساکنین از یکدیگر منجر به کاهش امنیت اجتماعی میشود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت
مسئله امنیت اجتماعی در اینگونه مساکن نیازمند توجه ویژه و ارائه راهکارهای مناسب در طراحی است.
در حوزه تجانس فرهنگی با توجه به این که عمده ساکنین هر دو مجموعه در یک سطح اقتصادی هستند،
رضایت نسبی برقرار است .اما عدم شباهتهای فرهنگی ،وجود قومیتها و اصناف مختلف ،تفاوتهای مذهبی و
مسائلی از این قبیل تاحدودی منجر به نارضایتی ساکنین و کاهش روابط اجتماعی میان آنها شده است.

گ
شکل  .9نمودار گویههای رسزند� (راست) و محرمیت (چپ) در دو مجموعه ارم و بوستان
در حوزه آرامش ،با توجه به دادهها مشاهده میشود که در هیچیک از دو مجموعه امنیت روانی و آرامش مطلوب
برای ساکنین تأمین نشده است و وجود این مؤلفه در حد ضعیف ارزیابی شده است .میتوان گفت این امر ناشی از
عدم سازگاری طرح با روحیات ساکنین و عدم توجه به نیازهای آنها در طراحی است .با توجه به متغیرهای مختلف
مؤثر بر آرامش ،انجام مطالعات بیشتر و نظرسنجی از ساکنین آتی قبل از طراحی ضروری به نظر میرسد( .شکل
)10

گ
شکل  .12نمودار گویههای امنیت اجتمایع (راست) و تجانس فرهن� (چپ) در دو مجموعه ارم و بوستان

گ�ی
نتیجه ی

شکل  .10نمودار گویههای مؤلفه آرامش در دو مجموعه ارم و بوستان
مؤلفههای زیست محیطی :در حوزه مؤلفههای زیست محیطی ،مشاهده میشود که اکثر گویهها با رضایت
ساکنین همراه بوده است که میتوان نتیجه گرفت ،سایت پروژهها و موقعیت شهر هشتگرد بهدرستی انتخاب شده
و مورد تأیید ساکنین بوده است .تنها در مورد امکان کاشت گل و گیاه در جوار خانه (گویه شماره  )30اختالف
وجود دارد .در مجموعه ارم وجود باغچههایی در جوار هر بلوک و همچنین داشتن بالکن ،امکان پرورش گل و گیاه

هامنطور که در جدول  7اشاره شد ،در طراحی مجموعه مسکونی اقشار کمدرآمد ،هشت دسته از شاخصههای کیفی
باید مد نظر قرار گیرند که در میان آنها توجه به کارکرد فضای داخلی و ارتباط مجموعه با طبیعت اولویت نخست را
به خود اختصاص داده و خدمات و دسرتسیها ،آرامش ،امنیت اجتامعی ،تجانس فرهنگی ،ترکیب حجمی ،رسزندگی و
کاربریهای جنبی مسکونی به ترتیب در اولویتهای بعدی قرار میگیرند .نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد
که رعایت این شاخصهها در طراحی مسکن اقشار کمدرآمد میتواند تا حد زیادی ضامن تأمین کیفیت محیط مسکونی
و به تبع آن افزایش میزان رضایتمندی ساکنین باشد.
در سنجش وضع موجود محیط مسکونی اقشار کمدرآمد ،شاخصههایی از قبیل کارکرد فضای داخلی و ارتباط با طبیعت،
تجانس فرهنگی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است و در مقابل شاخصههایی نظیر خدمات و دسرتسیها،
رسزندگی ،امنیت و آرامش وضعیت چندان مطلوبی ندارد .بدیهی است که تبدیل مؤلفههای کیفی بهدست آمده به
پیشنهادهای طراحی ،امری است که باید مدنظر طراحان شهری و معامران قرار گیرد تا با رعایت ضوابط و اصول ارائه
شده بتوان گرهگشای معضالت موجود در مجموعههای مسکونی اقشار کمدرآمد و محیطهای پیرامون آنها بود .از این
رو در هریک از حوزههای کیفی ،پیشنهادهای زیر به منظور طراحی باکیفیت مسکن اقشار کمدرآمد ارائه میشود.
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در حوزه محرمیت رضایت نسبی در ساکنین هر دو مجموعه وجود دارد .تنها در موضوع حریم والدین و
فرزندان (گویه شماره  )24اختالف نظر اندکی مالحظه میشود .متراژ پایین واحدها در مجموعه بوستان موجب
شده است تا طراحی به گونهای باشد که حریم اعضای خانواده بهخوبی از هم تفکیک نشود و میزان رضایت ساکنان
از حریم داخلی خانه نسبت به ساکنان مجموعه ارم کمتر باشد.

را برای ساکنین فراهم آورده که این امر موجب رضایت بیشتر آنها نسبت به ساکنین بوستان شده است( .شکل )11
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 کارکرد فضای داخلی oبا توجه به مرتاژ پایین واحدها و کافی نبودن فضای خواب و پذیرایی از مهامن ،انعطافپذیری فضاهای داخل خانه
رضوری به نظر میرسد .این انعطاف میتواند در قالب ترکیب و تفکیک فضاهای داخل خانه و یا امکان تغییر مبلامن
فضا مدنظر قرار گیرد.
 oامکان استفاده چندمنظوره از فضاها در رشایط مختلف بهخصوص در واحدهای پرجمعیت فراهم باشد.
 oبه دلیل متایل ساکنان به داشنت خانه با مرتاژ باالتر در گذر زمان ،گسرتشپذیری محدود برخی واحدها و افزایش
مساحت آنها راهحل قابل قبولی خواهد بود.
 oبا بررسی پالن منونههای موردی میتوان نتیجه گرفت حداقل رسانه به ازای هر نفر حدود  21مرتمربع باشد تا آسایش
ساکنین را تأمین مناید.
 oبا توجه به متایل اعضای خانواده به داشنت اتاق مستقل ،به نظر میرسد در رشایط مشابه ،تعداد اتاق خواب نسبت
به مرتاژ اتاقها ارجحیت دارد.
 oبرای جلوگیری از ارشاف مهامنان به داخل آشپزخانه و همچنین عدم ایجاد مزاحمت آشپزخانه برای سایر فضاها،
آشپزخانه به صورت بسته طراحی شود یا قابلیت بسته شدن را در مواقع لزوم داشته باشد.
 oحریم والدین و فرزندان باید با اتاقهای مجزا از هم تفکیک شود ،به گونهای که به هم دید نداشته باشند.
 oبرای حفظ حریم داخل خانه ،فضای بینابین و پیشورودی در مرز درون و بیرون در نظر گرفته شود.
 oدر فضاهای داخلی از رنگهای روشن استفاده شود تا فضا بزرگرت و دلبازتر جلوه کند.
 oهمه اتاقها و فضاهای چندمنظوره دارای کمد نگهداری وسایل غیرثابت مانند رختخواب و پشتی باشند.
 oطراحی مدوالر با انتخاب مدول مناسب جهت استفاده بهینه از فضا و کاهش هزینهها در نظر گرفته شود.
 ارتباط با طبیعت oتکتک فضاهای داخل خانه از نورگیری طبیعی ترجیحاً از سمت جنوب و شامل بهرهمند باشند.
 oدر انتخاب جهتگیری خانهها در هر سایت به نور و باد مطلوب منطقه توجه شود.
 oخانهها از چشمانداز مطلوب طبیعی بهرهمند باشند.
 oوجود باغچههای شخصی ،آب و فضای سبز در جوار خانهها برای ارتقای کیفی فضا توصیه میشود.
 oدر نظر گرفنت نورگیر و تراس جنوبی برای همه واحدها به منظور ارتباط بیشرت با محیط توصیه میشود.
 خدمات و دسرتسیها oمغازههای خردهفروشی برای تأمین مایحتاج روزانه خانوارها در داخل هر مجموعه در نظر گرفته شود.
 oامکانات آموزشی کودکان (پیشدبستانی و دبستان) در داخل مجموعه و یا در نزدیکی آن وجود داشته باشد.
 oامکانات اولیه درمانی از قبیل پزشک عمومی ،تزریقات و ...در دسرتس باشد.
 oطراحی پارک جهت گذران اوقات فراغت کودکان و بزرگساالن و ساملندان رضوری است.
 oمحلی در سایت جهت برپایی بازارچه هفتگی برای تأمین نیازهای ساکنین اختصاص یابد.
 oمعابر سواره و پیاده بهخوبی از هم تفکیک شوند و در فضاهای مسکونی اولویت با حرکت پیاده باشد.
 oمجموعه بهراحتی با سایر خدمات شهری در ارتباط بوده و فاصله آن تا محل کار در حد قابل قبول باشد.
 oامکانات خاصی متناسب با نیاز این قرش نظیر نهضت سوادآموزی ،فضاهای فعالیت هرنی و مذهبی زنان خانهدار
و ...در مجموعه در نظر گرفته شود.
 آرامش oطراحی بر اساس روحیات ساکنین و نیازهای آنها صورت پذیرد.
 oفضای مسکونی جهت اسرتاحت و تفکر ،گفتگو و ارتباط با اقوام و دوستان مناسب باشد.
 oحوزهها و حریم شخصی افراد و خانوارها بهخوبی از هم تفکیک شود.
 oبا طراحی مناسب از تداخل رفتارهای اقشار مختلف ساکن پیشگیری شود.
 oبا توجه به وابسته بودن مؤلفه آرامش به سایر مؤلفهها مانند امنیت اجتامعی ،ارتباط با طبیعت و ...میتوان نتیجه
گرفت رعایت راهکارهای پیشنهادی در تأمین این مؤلفهها ،میتواند ضامن تأمین آرامش نیز باشد.
 امنیت اجتامعی: oاز طراحی فضاهای خلوت و جرمخیز در سطح محله پیشگیری شود.
 oامکان نظارت بر فضاهای عمومی وجود داشته باشد.
 oمغازههای شبانهروزی مانند تاکسی رسویس و داروخانه برای افزایش امنیت در شب توصیه میشود.
 oدر نظر گرفنت نگهبانی جهت کنرتل عبور و مرور به داخل مجموعه توصیه میشود.
 oرعایت حریمهای عمومی ،نیمهعمومی و خصوصی برای افزایش امنیت رضوری است.

 oحصاری پیرامون مجموعه برای جلوگیری از عبور و مرور افراد غریبه و افزایش امنیت در نظر گرفته شود.
 تجانس فرهنگی oامکان ارتباط خوب و راحت همسایهها با یکدیگر از طریق طراحی فضاهای عمومی و نیمه عمومی در سطح محله
و در سطح واحدهای همسایگی فراهم آید.
 oبه وجود آوردن اهداف و ارزشهای مشرتک اقتصادی و فرهنگی و زمینههای همکاری میان ساکنان میتواند موجب
نزدیکی بیشرت آنها با هم شود.
 oفضاهایی جهت برپایی تکیه ،سالن اجتامعات ،کانونهای مذهبی ،شورای محله جهت ارتقای مشارکت ساکنین در
نظر گرفته شود.
 ترکیب حجمی oمتوسط تعداد طبقات بلوکهای مسکونی  4یا  5طبقه در نظر گرفته شود تا مورد پسند اکرث ساکنین باشد.
 oعدم یکنواختی احجام از طریق پر و خالی کردن بدنهها در طراحی به منظور به وجود آورن فرمهای جذابتر
توصیه میشود.
 oاز آنجا که استفاده از پنلهای پیشساخته و شیوه ساخت صنعتی چندان مورد استقبال ساکنین نیست ،توصیه
میشود در مسکن این قرش از مصالح و شیوههای سنتی و آشنا با فرهنگ ساکنین استفاده شود.
 oچیدمان مناسب بلوکها و استفاده از فضاهای منفی برای ایجاد تنوع فضایی باید مدنظر قرار گیرد.
 رسزندگی oفعالیتهای متنوعی در سطح محله (مانند بازارچه ،پارک و )...جهت تعامل و تقابل افراد وجود داشته باشد.
 oعوامل طبیعی مانند گیاهان ،آب و فضای سبز برای خلق جذابیتهای بیشرت در مجموعه حضور داشته باشد.
 oفضاهایی در محوطه به تجمع بانوان و ساملندان اختصاص یابد.
 oفضاهای جمعی کوچک در محوطه و نیز فضاهای مشاع در طبقات آپارمتانها جهت ارتباط اجتامعی افراد و
مشارکت آنها در نظر گرفته شود.
 oفضاهایی آزاد در سایت جهت درگیری مستقیم ساکنین در تعیین و تعریف محیط مسکونی اختصاص یابد.
 کاربری جنبی مسکونی oپارکینگ مسقف به تعداد واحدها تأمین شود.
 oانباری در طبقه همکف برای همه واحدها در نظر گرفته شود.
 oطراحی فضای نیمه باز (بالکن) برای متام واحدها ترجیحاً در جبهه جنوبی ساختامن صورت پذیرد.
 oباغچه خصوصی و یا نیمهخصوصی برای هر خانه در نظر گرفته شود.
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Abstract
Housing has always been an important concern to families as one of the most important human needs. Today,
focusing on quantitative and economic factors and ignoring the qualitative aspects have caused social and
cultural harm, especially in low-income housing environments. Therefore, particular attention to the quality
of low-income housing environments is needed to enhance the quality of life in such areas. The goal of this
research is to define the factors of low-income housing environment quality, assess the current situation and
find the methods that can be used in practice. To achieve this goal, first, the important factors in this field were
extracted based on the opinions of scholars and researchers by using Delphi technique. In order to assess the
situation and prioritize the qualitative needs of low-income people, two Mehr complexes located in Hashtgerd new town (Eram and Boustan), were selected as the case study. A questionnaire including 40 qualitative
items was distributed among the residents. Data analyses were done by using SPSS software and the validity
of the questionnaire was analyzed. To process information and identify categories of items of questionnaires,
factor analysis was used and the factors “interior function” and “nature relation” are the first priority among
them. Services and access, safety, social security, cultural similarity, volume, livability and residential applications are next priorities. In assessing the current situation of low-income housing environment, factors such as
the interior function and nature relation and cultural similarity is suitable and adequate according to residents
opinion, And the factors of such services and access, livability, security and safety is not so desirable. It is clear
that the change of mentioned factors to the design suggestions, should be considered by urban designers and
architectures, in order to obedient of provided principles and regulations can solve the present difficulties of
low-income housing and its environment.
Keyword: Housing-environment Quality; Low-income people; Mehr residence; Interior function; Nature
relation.
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