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امروزه مسکن بهعنوان يکي از بخشهاي مهم اقتصادي و اجتماعي در برنامهريزيهاي کالن کشور موردتوجه
واقع شده است .ازآنجاييکه مسکن يکي از نیازهاي اساسي انسان و ازجمله مهمترين کاربريهاي شهري به شمار
ميآيد ،شکل مناسب و مطلوب مسکن بهنوبهي خود نقشي تعیینکننده در تأمین اين نیازها بر عهده دارد و از
طرفي مهمترين عامل تأثیرگذار در میزان رضايتمندي فرد از سکونت در يک محله و نوع زندگي خويش ،مسکن
و شرايط محیطي آن محله است و زندگي در شرايط مسکوني نابهنجار(چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ کمیت
مسکن) سالمت جسمي و رواني ساکنین را بسیار متزلزل و نابسامان ميسازد .پژوهش حاضر با هدف ارزيابي
مطلوبیت مسکن از ديدگاه ساکنان شهرک انديشهي شهر سبزوار انجام گرفته است .روش تحقیق از نظر ماهیت،
توصیفي -تحلیلي و از حیث هدف ،کاربردي است .روش گردآوري اطالعات نیز بهصورت اسنادي و میداني و بعد
از طراحي پرسشنامه و محاسبهي جامعهي آماري که ساکنین شهرک انديشهي شهر سبزوار هستند ،از طريق
فرمول کوکران تعداد  400پرسشنامه پیشبیني شده و از طريق پیمايش میداني بهصورت تصادفي تکمیل
گرديدند .در اين تحقیق ،تعداد  36گويه در قالب  5شاخص اجتماعي ،اقتصادي ،زيستمحیطي ،کالبدي ،کیفیت
مسکن ،جهت بررسي ديدگاه ساکنان در رابطه با مطلوبیت مساکن به کار گرفته شده است .روايي پرسشنامهي
مورداستفاده با آزمون آلفاي کرونباخ 0/723 ،مورد تأيید قرار گرفته است .براي تحلیل ارتباط بین متغیرها از
روش اسپیرمن ،آزمون کاي اسکوئر و  tتک نمونه و آزمون فريدمن استفاده شده است .نتايج حاصل از پژوهش
حاکي از آن است که ساکنین در شهرک انديشه ،کیفیت محیط مسکونيشان را نسبتاً رضايتبخش دانستند ،اما
شاخص محیطي-کالبدي از ديدگاه ساکنان در پايینترين رتبه قرار گرفته است.
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مقولهي مسکن ،گسترده و پیچیده است و نميتوان تعريف واحدي از آن ارائه کرد .مسکن يک مکان فیزيکي است و
بهعنوان سرپناه ،نیاز اولیه و اساسي خانوار بهحساب ميآيد .در اين سرپناه ،برخي از نیازهاي اولیهي خانواده يا فرد مانند
خوراک ،استراحت و حفاظت در برابر شرايط جوي تأمین ميشود(پورمحمدي .)3 :1387 ،عالوه بر مکان فیزيکي ،کل
محیط مسکوني را نیز دربر ميگیرد که شامل تمامي خدمات و تسهیالت ضروري موردنیاز براي بهزيستن خانوار و
طرحهاي اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .درواقع ،تعريف و مفهوم عام مسکن يک واحد مسکوني نیست ،بلکه کل
محیط مسکوني را شامل ميشود .بهعبارتديگر ،مسکن چیزي بیش از يک سرپناه صرفاً فیزيکي است و تمامي خدمات
و تسهیالت عمومي الزم براي بهزيستن انسان را شامل ميشود و بايد حق تصرف نسبتاً طوالني و مطمئن براي
استفادهکنندگان فراهم باشد .دريافت رابطهي توسعهي پايدار و شهرسازي و اجزاي متشکلهي آن ازجمله مسکن و مقوالت
متعدد مربوط به آن موضوعي اساسي است(عربي و حقاني .)2 :1389 ،در حقیقت ،شناسايي ويژگيهاي شهرهاي پايدار
يا محیط پايدار در اقلیم و فرهنگ خاص موضوعي است که عدم پرداختن به آن ،امکان توفیق در برنامهريزي براي جزئیات
آن را تقلیل ميدهد .اغلب کشورها در راستاي رفع مشکالت به برنامهريزيهايي در اين زمینه روي آوردهاند و هر يک
سیاستهاي خاصي را براي رفع مشکالت اين بخش در پیش گرفتهاند .در کشور ما همواره مسکن بهعنوان يکي از
بخشهاي مهم اقتصادي در برنامهريزيهاي کالن کشور موردتوجه بوده است(رفیعي .)12 :1382 ،مسکن ،بیش از آنکه
ساختاري کالبدي باشد ،نهادي است با عملکرد چندبعدي شامل ابعاد مکاني ،کالبدي ،معماري ،فیزيکي ،اقتصادي،
اجتماعي و ...در بسیاري از موارد مهمترين عامل تأثیرگذار بر میزان رضايتمندي فرد از سکونت در محله ،مسکن و
شرايط محیطي آن است .بنا به ديدگاه لوکوربوزيه هر دو وجه نیازهاي روحي و جسمي انسان بايد با سازماندهي فضايي
خانه پاسخ داده شود .ايجاد مسکن نیازمند خدمات حملونقل ،منبع آب ،فاضالب ،خدمات تجاري و بهداشتي است(اجزاء
شکوهي و ارفعي .)34 :1394 ،با توجه به ابعاد و شدت بحران مسکن ،طیف وسیع گروههاي کمدرآمد ،بهويژه تهیدستان
شهري و محدوديتهاي امکانات آنها ،روشهاي تأمین مسکن مناسب و ارزانقیمت را بیشازپیش ضروري مينمايد .اين
کشورها بايد تمام امکانات موجود خود اعم از بخش خصوصي و خودياري مردم را بهکار گیرند(ارجمندنیا.)25 :1370 ،
داشتن مسکن يا سر پناهي مناسب که امروزه در چارچوب شهروندي اجتماعي تعريف ميشود ،ازجمله حقوق بنیادين
شهروندان هر سرزمیني بهحساب ميآيد .چنین حقي در قوانین اساسي ملل و ازجمله ايران به رسمیت شناخته شده
است و دولتها موظف شدهاند شرايط دستيابي خانوادهها به مسکن متعارف را فراهم آورند ،اما با وجود پذيرش اين حق،
معضل سرپناه همچنان بهعنوان يکي از حادترين و پیچیدهترين مسائل اجتماعي کشورهاي جهان مطرح است(ابراهیمي
و همکاران .)152 :1391 ،مسکن ازجمله مهمترين مسائلي است که انسانها همواره با آن دستبهگريبان بوده و در تالش
براي رفع اين مسئله و يافتن پاسخي مناسب و معقول براي آن بودهاند .مشکل مسکن موضوعي است که امروزه همهي
کشورها را بهنوعي متناسب با شرايطشان گرفتار ساخته است؛ درحاليکه در کشورهاي پیشرفته ،مسکن بُعدي از رفاه
اجتماعي بوده و برنامههاي توسعهي مسکن بر بهبود کیفي متمرکز هستند ،در کشور ايران مسکن يک نیاز اولیه محسوب
شده و تأمین آنهم رديف با تأمین غذا و پوشاک به شمار آمده است(ستارزاده ،)58 :1388 ،بسیاري از انديشمندان
مطالعات شهري نیز بر اين اعتقادند که مهمترين عامل تأثیرگذار در میزان رضايتمندي فرد از سکونت در يک منطقه و
نوع زندگي خويش ،مسکن و شرايط محیطي آن منطقه است و زندگي در شرايط مسکوني نابهنجار(چه به لحاظ کیفیت
و چه به لحاظ کمیت مسکن) سالمت جسمي و رواني ساکنین را بسیار متزلزل و نابسامان ميسازد( Westaway, 2006:
.)187
مسکن نامناسب عامل مؤثري در پیدايش افسردگي و اختالالت رفتاري ،شخصیتي و نیز کاهش مقاومت فرد در برابر
مشکالت است .فردي که به سبب مشکالت اقتصادي نتواند مسکن مناسب و مستقلي داشته باشد ،دچار بحران ميشود.
اين بحران ساختار شخصیتي فرد را در معرض آسیب جدي قرار ميدهد و میزان ناهنجاريها و جرم در جامعه افزايش
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مييابد .پژوهشهاي جامعهشناسان و جغرافيدانان شهري نشان ميدهد که افراد کمدرآمد شهري با سکونت در مناطق
فقرزده و در مسکن نامناسب معموالً بیش از ساير شهروندان در معرض آسیبهاي رواني قرار ميگیرند(نصیري:1385 ،
.)128
اما مسکن مناسب ،فراهمکنندهي آسايش و رفاه انسانهاست و نقش بسیار مهمي را در زندگي افراد جامعه دارد و
حتي ميتواند بهعنوان يکي از معیارهاي سنجش رفاه اجتماعي در يک جامعه بهحساب آيد(زياري و همکاران:1389،
)86؛ بنابراين پژوهش حاضر با هدف سنجش رضايتمندي ساکنان از شاخصهاي مرتبط با محیط مسکوني شهرک
انديشهي سبزوار انجام ميگردد و فرضیات پژوهش به شرح ذيل ميباشند:
 -1به نظر ميرسد محیط مسکوني شهرک انديشهي شهر سبزوار از مطلوبیت الزم برخوردار نیست.
 -2بین تحصیالت افراد و کیفیت محیط مسکوني رابطه وجود دارد.
 -3بین نوع شغل افراد و کیفیت محیط مسکوني رابطه وجود دارد.

 -2پيشينهي تحقيق

1-Bonaiuto
2- Lee
3- Taipei
4- Jiboye
5- Ibem,&Amole
6- Wokekoro,& Owei
7- Huang,& Du

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2022-07-05

بونیاتو  )2003(1در پژوهشي تحت عنوان «سنجش ادراک ساکنان هفت محلهي مسکوني شهر رم از کیفیت محیط
سکونت خود» با انتخاب شاخصهايي نظیر فضاي سبز ،دسترسيها ،تعامالت فردي و اجتماعي ،خدمات رفاهي ،خدمات
تفريحي ،خدمات حملونقل ،خدمات تجاري و ...به سنجش کیفیت محیط شهر رم پرداخت .طبق نتايج تحقیق ،افراد
زماني از تراکم و حجم بناهايشان بیشتر احساس رضايت ميکنند که بناها از لحاظ زيباييشناختي داراي کیفیت مطلوب
نیز باشند.
لي )2008( 2با استفاده از شاخصهاي ذهني به ارزيابي کیفیت زندگي در شهر تايپه 3پرداخته است .نتايج اين
مطالعه نشان ميدهد که محل زندگي ،زناشويي ،سقف تحصیالت و درآمد بر قلمروهاي مختلف رضايت تأثیرگذار هستند.
وضعیت اجتماع ،تعلقات محلي و رضايت از محله بیشترين تأثیر را بر رضايت از کیفیت زندگي دارد.
جیبوي )2012( 4در پژوهشي درگوس نیجريه ،دريافت که کیفیت مشخصههاي فیزيکي در محیطهاي مسکوني
بسیار ضروري است؛ زيرا بر میزان رضايتمندي مسکوني ساکنان تأثیر فراواني ميگذارد.
يیم و أمول )2013( 5در پژوهشي با بررسي تصوير ذهني شهروندان از مسکن اجتماعي در اوگون استیت نیجريه به
اين نتیجه رسیدند که بخش اعظم اين ساکنان از مشخصههاي فیزيکي و فضايي محیط مسکوني خود ابراز رضايت کردند؛
اما از مسائل دسترسي و خدمات مسکن و تسهیالت زيربنايي ناراضي بودند.
وک کورو و اوئي )2014( 6پژوهشي را با هدف ارزيابي کیفیت سکونتي در بندر مارکورت در نیجريه انجام دادند و به
اين نتیجه رسیدند که بهبود وضعیت سکونتي ،با در نظر گرفتن تصوير ذهني ساکنان و مشارکت آنها از اهمیت بسیاري
در برنامهريزي براي اين مناطق سکونتي برخوردار است.
هوانگ و ديو  )2015(7پژوهشي را با هدف بررسي رضايتمندي سکونتي مسکن اجتماعي در شهر هانگژو در چین
انجام دادند و به اين نتیجه رسیدند که محیط محله ،تسهیالت عمومي و مشخصات مسکن عوامل اصلي تأثیرگذار بر
رضايتمندي ساکنان از محیط سکونتي هستند.
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عربي و حقاني ( )1389با مقايسهي وضعیت مسکن کشور با ساير کشورها به اين نتیجه رسیدهاند که وضعیت مسکن
کشور ما بهگونهاي با معیارهاي مسکن مناسب در مقیاس بینالمللي فاصله دارد و براي دستيابي به توسعهي همهجانبه
و بر پايهي عدالت اجتماعي نیاز به برنامهريزي دقیقتر است تا بر پايهي اين اقدامات ،تمام استانهاي کشور از مسکن
مناسب و مطلوب برخوردار باشند.
رضايي و کمائيزاده ( )1391در مقالهاي به ارزيابي میزان رضايت ساکنین از مجتمعهاي مسکوني شهر يزد پرداختهاند.
براي تجزيهوتحلیل از آزمون و همبستگي پیرسون استفاده نمودهاند ،نتايج تحلیلي حاکي از آن بوده است که میزان
رضايتمندي ساکنان از مسکن مهر در حد متوسط بوده و ساکنان از شرايط اقتصادي (خريد تسهیالت) مسکن ابراز
نارضايتي کردهاند.
محمدي و همکاران ( )1393به سنجش محیطهاي مسکوني مطلوب شهر اصفهان از ديد مديران ارشد شهرداري
پرداختند .نتايج تحقیق آنها نشان ميدهد که مجموعه عوامل مختلفي بر کیفیت محیطهاي مسکوني شهر مؤثر هستند
که در نگاه کلي به سه معیار کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي تقسیم ميشوند.
رفیعي ( )1395در تحقیق تحت عنوان «مسکن پايدار الزمهي رسیدن به شهر پايدار» در يک جمعبندي کلي به اين
نتیجه رسیده است که ميتوان بیان داشت که سیاستهاي ساخت مسکن پايدار بايد همراه با راهکارهايي براي محیط
زيست ساخته شده و با جوانب اقتصادي ،عدالت اجتماعي ،فرهنگي و مقرونبهصرفه بودن آن نیز سازگار بوده و در ساخت
شهرهاي پايدار و محلههاي مسکوني سالم مشارکت نمايد.
شکري فیروزجاه و همکاران ( ،)1396در پژوهش «سنجش میزان رضايتمندي سکونتي شهروندان از کیفیت محیط
در محلهي هاي شهري» به مطالعهي محلههاي شهر بابلسر پرداخته است .بیان ميکند کیفیت زندگي ساکنان در محله،
يک عامل مهم در ارائهي رضايت سکونتي در سطح محله است و به اين نتیجه رسیدهاند که کیفیت محیط سکونتي
محالت شهر بابلسر بهويژه محالت حاشیهاي نسبتاً پايین است.

 -3مباني نظري
 -1-3مسکن

8- privacy
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مسکن در لغت فارسي به معني محل سکونت و آرامش است(معین .)144 :1362 ،درواقع ،مسکن بهعنوان کوچکترين
عنصر سکونتگاهها ،زائده مهمترين نیاز انسانها و به وجود آورندهي يکي از پديدههاي جغرافیاي هر منطقه به شمار
ميرود .در شکلگیري انواع مسکن ،عالوه بر عوامل نژادي ،تاريخي و رواني ،عوامل جغرافیايي نیز که از منطقهاي به
منطقهي ديگر متفاوت است ،نقش عمدهاي دارد(سرايي .)27 :1391 ،مادهي  25اعالمیهي حقوق بشر بند يک ،حق
مسکن را چنین بیان ميکند« :همهي افراد داراي حق بهرهمندي از استاندارد مناسب و کافي زيستي براي سالمت و
بهرهوري خود و خانوادهي خود ميباشند .اين حق شامل غذا ،لباس ،مسکن ،بهداشت و خدمات درماني ،خدمات اجتماعي
ضروري و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاري ،بیماري ،ناتواني جسمي ،پیري و ساير شرايطي است که دسترسي به
زندگي مناسب را خارج از اختیار قرار ميدهد» .بهطورکلي مسکن يکي از نیازهاي اساسي انسان است .نیاز به مسکن،
درواقع حد برخورداري از میزان نیازهاي مسکوني ،میزان نیاز زيستي سکونت ،توسعه و تکامل خانوار ،محرمیت 8را بیان
ميکند .مسکن ،بازتاب اسکان و استقرار بشر در مکاني است که آن را ساخته و مهر توسعهي اجتماعي را بر آن نهاده
است .محیط انسانساخت که "خانه" نام دارد ،خدماتي را براي خوابگاه ،فراغت ،استراحت ،تولید و ...ايجاد ميکند .اين
محیط نیازمند تأمین خدمات آب ،برق ،بهداشت ،حملونقل ،آموزشوپرورش و امنیت است .تولید اين خدمات بهصورت
ايجاد اشتغال و درآمد ،از طريق کشاورزي ،تجارت ،صنعت و ...عناصر اصلي در توسعهي اسکان بشر به شمار
ميروند(ارجمندنیا .)29 :1370 ،کیفیت زندگي مفهوم گستردهاي است که داراي معاني گوناگوني براي افراد و گروههاي
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مختلف است .برخي آن را بهعنوان قابلیت زيستپذيري يک ناحیه ،برخي ديگر بهعنوان سنجهاي براي میزان جذابیت و
برخي بهعنوان رفاه عمومي ،بهزيستي اجتماعي ،شادکامي ،رضايتمندي و ...تفسیر کردهاند(محمدي و همکاران:1394 ،
 .)143درمجموع ،مسکن ميتواند بهعنوان شاخص مهمي براي پيبردن به درجهي رفاه خانوارهاي ساکن بهکار رود و در
مطالعات اجتماعي و اقتصادي جمعیت سودمند واقع شود.

 -2-3مسکن مناسب
در دومین اجالس اسکان بشر ( )1996که در استانبول برگزار شد ،مسکن مناسب چنین تعريف شده است :سرپناه
مناسب تنها به معناي وجود يک سقف باالي سر هر شخص نیست؛ سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب ،فضاي مناسب،
دسترسي فیزيکي و امنیت مناسب ،امنیت مالکیت ،پايداري و دوامسازهاي ،روشنايي تهويه و سیستم گرمايي مناسب،
زيرساختهاي اولیه مناسبي از قبیل آبرساني ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زيستمحیطي ،عوامل
بهداشتي مناسب ،مکان مناسب و قابلدسترسي از نظر کار و تسهیالت اولیه است که همهي اين موارد بايد با توجه به
استطاعت مردم تأمین شود(ملکي و شیخي.)4 :1388 ،

 -3-3کيفيت محيط مسکوني
واژهي کیفیت زندگي ،بیشتر با محیط طبیعي و شرايط خارجي زندگي افراد از قبیل آلودگي ،کیفیت مسکن،
جنبههاي زيباييشناسانه ،تراکمترافیک ،شیوع جرم و مانند اينها مرتبط است .اين متغیرها تأثیر زيادي بر سطح آراي
افراد از زندگي دارند ،اما فقط جنبهي محدودي از مجموعه رضايتهايي را که ممکن است در فرآيند زندگي ارزشمند
باشد ،دربر ميگیرند(کوکبي .)46 :1384 ،کیفیت محیط سکونتي ،يکي از موضوعات متداول در زمینهي روانشناسي
محیطي است که بر روابط بین افراد و محیط سکونتيشان در سطوح مختلف (مسکن ،محله و شهر) متمرکز است.
بهبیانديگر ،کیفیت زندگي سکونتي را ميتوان در هماهنگي میان انسانها و محیط مسکوني آنها تصور کرد که اين
وضعیت حاصل شکل و محتواي کنش و واکنشهاي متعددي است که بین افراد و محیط فیزيکي و اجتماعي سکونتي
آنان شکل ميگیرد و شامل تبادل کاال ،خدمات ،اطالعات و ديگر منابع است (اهللياري اصلي ارده ،مهرآبادي ،شکرگزار،
.)109 :1396

 -4-3مسکن پايدار
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مسکن بايد از لحاظ اقتصادي قابلدوام ،به لحاظ اجتماعي قابلقبول ،از نظر فني امکانپذير و سازگار با محیطزيست
باشد .سیاستهاي مسکن بايد در جهت دستیابي به اين اهداف مطلوب هدايت گردند( .)Chugil: 2007: 145مسکن
يکي از اساسيترين شرايط اجتماعي براي تعیین کیفیت زندگي ،رفاه مردم و مکان حضور آنهاست .اينکه منازل کجا بنا
شدهاند ،چگونه طراحي و ساخته شدهاند ،نسبت به شرايط محیطي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي جوامع چه بافتي دارند،
بهراستي فاکتورهايي هستند که زندگي روزانهي مردم ،سالمت ،امنیت و آرامش آنها را تحت تأثیر قرار ميدهند .ازآنجاکه
خانه بهعنوان يک ساختار فیزيکي داراي عمر طوالنيمدت شناخته ميشود ،بر هر دو نسل حاضر و آينده تأثیرگذار است؛
بنابراين ،مسکنسازي هستهي اصلي توسعهي پايدار است .اگرچه مسکن پايدار اغلب با ثروت و وفور نعمت در ارتباط
است ،اما احتیاجي نیست که اينگونه باشد .مساکن پايدار مسکنهايي هستند که براي همه مقرونبهصرفه بوده و
دربرگیرندهي همهي موارد باشد(رفیعي .)2 :1395 ،آن نوعي مسکني که نیازهاي زيستي نسل کنوني را بر مبناي کارايي
منابع طبیعي انرژي برآورده ساخته و درعینحال محالتي جاذب و ايمن را ضمن توجه به مسائل اکولوژيکي ،فرهنگي و
اقتصادي ايجاد نمايد ،مسکن پايدار است .مسکن بهعنوان جزء مهم و اساسي فضاي شهري ،بخشي کلیدي از توسعهي
پايدار شهري است(بزي و همکاران )321 :1389 ،اساساً کیفیت مسکن موجود ،وابسته به ويژگيهاي اجتماعي و فیزيکي
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منطقهي پیراموني است که مسکن در آن واقع گرديده است .اما در نتیجهي عدم وجود مسکن مناسب ،همهروزه به تعداد
ساکنان مناطق زاغهنشین و محالت فقیر شهري افزوده ميشود(موسوي و همکاران.)71 :1389 ،

 -5-3اهميت مسکن از منظر اقتصادي
اهمیت مسکن در اقتصاد ملي با مطرحشدن آن بهعنوان يکي از زيربخشهاي عمده و کالن اقتصاد ملي شروع ميشود.
در بین تمامي بخشهاي اقتصادي ،اعم از جوامع توسعهيافته و يا درحالتوسعه ،مسکن بزرگترين سرمايهگذاري را به
خود اختصاص ميدهد(عزيزي .)33 :1383 ،از لحاظ اقتصادي ،مسکن در ثبات و بهزيستي خانواده نقش اساسي دارد و
مالکیت آن ازجمله اهداف و خواستههاي اصلي خانوارهاست .مسکن کااليي بادوام است که در طي زمان مورداستفاده قرار
ميگیرد و عالوه بر ارزش مصرفي ،از جنبهي سرمايهاي نیز داراي اهمیت بوده و بهعنوان پسانداز خانوار تلقي ميشود.
موقعیت مسکن ميتواند در ايجاد يا دسترسي به فرصتهاي شغلي مؤثر واقع شود .همچنین بر هزينههاي آمدوشد و
سهم کلیهي هزينههاي خانوار در سبد مصرفي تأثیرگذار است(عليالحسابي و همکاران .)156 :1390 ،در خصوص رابطهي
9
سرمايهگذاري مسکوني و رشد اقتصادي دو ديدگاه مهم مطرح است :نظريهي اول ،ديدگاه مبتني بر نظريهي کینزي
است که دولت ،اشتغال و تقاضاي کل را بهعنوان مهمترين ابزار سیاستي براي سوق دادن اقتصاد به سمت تعادل عمومي
تلقي ميکند .بر اساس اين ديدگاه ،چنانچه سرمايهگذاري مسکن بتواند سطح اشتغال يا تقاضاي کل را تغییر دهد،
بهعنوان ابزار سیاستي براي بهبود رشد اقتصادي بهکار گرفته ميشود .در ديدگاه دوم ،دولتها ميتوانند از تئوري رشد
نئوکالسیکي که بر اهمیت سرمايهگذاري و پسانداز در رشد اقتصادي تأکید دارند ،براي توجیه بهکارگیري پرداختهاي
عمومي در سرمايهگذاري مسکن استفاده کنند .طبق اين بحث ،چنانچه سرمايهگذاري مسکوني بتواند بهرهوري در اقتصاد
را بهبود بخشد ،موردتوجه قرار ميگیرد(قليزاده و اکبريان.)108 :1389 ،
 -6-3اهميت مسکن از منظر ديدگاه اجتماعي
انسان موجودي است اجتماعي که يکي از نیازهاي آسايش او تشکیل خانواده است و براي حفاظت از کیان خانواده و
مشخص شدن چهارچوب خانوادگي ،نیاز به مسکن مناسب دارد ،مسکني که بهعنوان پايگاه نمادين در محلههاي شهري،
خانهي هر خانواده نشانگر پايگاه اجتماعي و فرهنگي خانواده است(فقهي.)174 :1388 ،
مسکن بر مشارکت خانواده در اجتماع بزرگتر نیز مؤثر است؛ خصوصاً اين تأثیر در میان خانوادههاي فقیر شهري که
به وابستگيهاي همسايگي پايبندتر هستند ،بیشتر ديده ميشود .خانه ،نزديکترين فضاي مرتبط با انسان است و انسان،
اولین تجارب رابطهي خود با ديگران را در آن ميآزمايد و درواقع ،پیشزمینهاي براي ورود به اجتماع بزرگتر است .عدم
دسترسي به مسکن مناسب با افزايش میزان بزهکاري ،طالق و ازهمگسیختگي اجتماعي ارتباط زيادي دارد و يک عامل
بازدارنده در رشد و اعتالي اجتماعي -فرهنگي و رواني محسوب ميشود .نداشتن مسکن همچنین باعث پیدايش
پديدههاي نابهنجار اجتماعي ديگري از قبیل خیابانخوابي ،زاغهنشیني و معضالت حادتري مانند تکديگري
ميشود(پورمحمدي.)6 :1390،
جامعه ،محیطي استرسزا و صحنهي مبارزه و رويارويي فرد با مسائل و مشکالت زندگي است و ارتباط فرد با محیط
پیرامون ،خالي از رفتارهاي رواني و هیجانات و مشکالت عاطفي نیست؛ لذا اين فشارها باعث پايین آمدن سطح کارايي
فرد ،خستگي فکري و مشکالت متعددي ميشود که يک مسکن مناسب ميتواند محیطي با آرامش فکري فراهم کند و
انسان را از لحاظ رواني آمادهي فعالیت آينده کند(فقهي  .)174 :1388،ويژگيهاي مسکن بر روي ابعاد رواني ،اخالقي و
رفتاري ساکنین تأثیر ميگذارد .يک مسکن نامناسب از نظر ابعاد ،تسهیالت و موقعیت باعث بينظمي در زندگي ،عدم
تعادل در ساعات استراحت و کار ،پايین آمدن بهرهوري افراد ،بیماريهاي عصبي و از همه مهمتر از بین رفتن حرمتها
9- Kinsey
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 -7-3اهميت مسکن از منظر ديدگاه رواني
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و ضوابط اخالقي و بروز ناهنجاريهاي اجتماعي ميشود .ازآنجاکه شرايط اجتماعي و اخالقي جامعه از خانواده نشأت
ميگیرد ،هرگونه تغییر نابهجا در شرايط مسکن خانواده در محیط خانه اثر ميگذارد و فضاي اختصاصي پرورش روان و
جسم افراد جامعه را ناامن مينمايد .بر اساس تحقیقات انجامشده ،در جامعهشناسي شهري مشخص شده است که بین
کیفیت مسکن و آسیبهاي اجتماعي مانند خودکشي ،نارساييهاي رواني ،الکلیسم ،میزان طالق ،اعتیاد ،مرگومیر
کودکان ،دير ازدواج کردن و ...رابطهي مستقیمي وجود دارد(زنگنه.)184 :1388 ،
با توجه به مباني نظري بیانشده در ارتباط با مسکن و ابعاد آن و پیشینههاي ارائهشده در اين زمینه ،سعي شده است
شاخصها و متغیرهاي موردنیاز در اين مقاله به شرح جدول زير انتخاب و موردبررسي قرار گیرد.
جدول  :1شاخصها و متغیرهاي مورداستفاده در پژوهش
رديف

شاخص

گويه

1

اجتماعي

میزان مشارکت ساکنان در امور عمومي آپارتمان يا محله ،میزان احساس امنیت ساکنان ،میزان رضايت از
سکوت و آرامش ،میزان احساس تعلق به محل زندگي ،میزان شناخت از همسايگان ،میزان مناسب بودن محله
براي زندگي

2

اقتصادي

میزان رضايت از وضعیت درآمد و دخلوخرج خانواده ،نزديکي به فرصت شغلي ،میزان هزينهي تعمیرات
آپارتمان يا منزل ،وضعیت بیکاري در شهرک ،میزان سرمايهگذاري در آپارتمانسازي ،امکان خريد يا اجاره در
محل سکونت

3

زيستمحیطي

رضايت از بهداشت محله ،میزان آلودگي صوتي ،میزان آلودگي هوا ،کیفیت جمعآوري زباله ،میزان کیفیت آب،
کیفیت سیستم دفع فاضالب

4

محیطي_
کالبدي

میزان کیفیت پوشش آسفالت ،کیفیت پیادهروها ،میزان کیفیت سیما و منظر محله ،کیفیت جوي و جدولها،
عرض خیابانها ،وضعیت روشنايي معابر در شب

5

کیفیت
مسکن

وضعیت نماي ساختمان ،میزان رطوبت موجود در ساختمان ،میزان کیفیت مصالح ،زيربناي واحد مسکوني،
تعداد اتاق ،میزان کیفیت از لحاظ نور و روشنايي ،وضعیت اشراف آپارتمانهاي اطراف ،وضعیت ايمني در برابر
حوادث طبیعي

 -4محدودهي موردمطالعه
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محدودهي موردمطالعه ،شهرک انديشهي شهر سبزوار است .شهر سبزوار با جمعیت  243700نفر و  60کیلومترمربع
مساحت در  240کیلومتري غرب مشهد و در محدودهي طول جغرافیايي  57درجه و  43دقیقه شرقي و عرض  36درجه
و  12شمالي در دشتي به همین نام واقع شده است(طرح جامع شهرستان سبزوار .)1390 ،شهر سبزوار بهعنوان مرکز
شهرستان سبزوار ،دشت سبزوار حدفاصل دو رشتهکوه جغتاي در شمال و کوهمیش در جنوب قرار دارد .اين شهر در
تقسیمات سیاسي ،بخشي از شهرستان سبزوار و استان خراسان رضوي و دومین شهر اين استان از نظر جمعیت است.
شهرک انديشه با جمعیت بالغ بر  5560نفر بهصورت آپارتماني از اوايل دههي  1380شروع ساختوساز نمودهاند .بیشتر
کارمندان دولتي در اين شهرک ساکن هستند و در شمال شرق شهر سبزوار قرار گرفته است (شکل .)1
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شهرک انديشه

شکل  :1موقعیت شهر سبزوار و شهرک انديشه

 -5روششناسي تحقيق
روش تحقیق در پژوهش حاضر ،توصیفي -تحلیلي و رويکرد حاکم بر آن ،کاربردي است .در اين پژوهش ،از روشهاي
اسنادي و میداني براي گردآوري اطالعات استفاده شده است .جمعآوري اطالعات در اين تحقیق از طريق حضور پژوهشگر
در سطح شهرک انديشهي شهر سبزوار و ارائهي پرسشنامه به ساکنان واحدهاي مسکوني انجام گرفته است .جامعهي
آماري پژوهش شامل ساکنان شهرک انديشه است که بر اساس سرشماري  1395تعداد جمعیت آن  5560نفر بوده و
تعداد نمونهي انتخابشده به روش کوکران  359نمونه به دست آمده که جهت اطمینان بیشتر به  400پرسشنامه
افزايش يافته است.
پرسشنامهها با توجه به پراکنش جغرافیايي مناسب در بین شهروندان ساکن در شهرک توزيع و تکمیل گرديده است.
براي تحلیل ارتباط بین متغیرها از روش اسپیرمن ،آزمون کاي اسکوئر و  tتکنمونه و آزمون فريدمن ،استفاده شده استت.
براي پايايي 10ابزار سنجش از آزمون آلفا کرونباخ 11استفاده شده که مقدار آن در شاخص کل با  36گويه  0/723به
دست آمد.

 -6يافتههاي تحقيق
يافتههاي حاصل از پرسشنامهها نشان دادند که  62درصد پاسخگويان زن و بقیه مرد 87 ،درصد متأهل 84 ،درصد
افراد داراي بعد خانوار  3تا  4نفر و  5درصد باالي  5نفر و بقیه کمتر از  3نفر بودهاند و  68درصد افراد ،بیشتر از 30
سال سن داشتهاند 18 .درصد افراد داراي تحصیالت زير ديپلم 27 ،درصد ديپلم و  55درصد فوقديپلم و باالتر بودهاند.
 79درصد افراد مالک واحد مسکوني 63 ،درصد واحدهاي مسکوني زيربناي باالي  100مترمربع و بقیه پايینتر از اين
رقم بودهاند 67 .درصد افراد مدت اقامتشان به بیش از  15سال ميرسد 92 .درصد افراد داراي درآمد بیشتر از يکمیلیون
10- Reliability
11- Alpha chronbach
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و پانصد هزار تومان در ماه بودهاند 38 .درصد افراد داراي شغل آزاد 48 ،درصد دولتي و  14درصد داراي مشاغل خصوصي
بودهاند 86 .درصد افراد داراي واحد مسکوني آپارتماني و بقیه داراي مسکن وياليي بودهاند 88 .درصد افراد واحد
مسکونيشان را بااستحکام دانستهاند .اکثريت آپارتمانها بین  3تا  5طبقه و با مصالح ساختماني بادوام ساخته شدهاند
که اغلب واحدهاي مسکوني داراي دو اتاق ميباشند.

 -2-6يافتههاي استنباطي
آزمون تي تست تکنمونه براي سنجش مطلوبیت کیفیت محیط مسکوني در سطح شهرک انديشهي شهر سبزوار
ارائه شده است و مقدار  sigدر شاخصهاي موردبررسي در سطح معنيداري قرار دارد و فرضیهي يکم پژوهش مورد تأيید
قرار ميگیرد .از بین  5شاخص موردبررسي شاخص کیفیت مسکن با  4/35درصد بیشترين میانگین را داراست و
پايینترين میانگین شاخص زيستمحیطي با میانگین  2/03ميباشد .دو شاخص محیط کالبدي و زيستمحیطي به رقم
میانگین نظري نرسیدهاند و بقیه باالتر از آن ميباشند .باالترين انحراف معیار شاخص زيستمحیطي  0/619درصد و
کمترين انحراف معیار شاخص اقتصادي با  0/594است.
جدول  :2آزمون تي تست تکنمونه براي سنجش مطلوبیت مسکن

معیارها

One-Sample Test
ارزش آزمون = 3
t

درجهي
آزادي

سطح معنادار

اختالف
میانگین

میانگین

انحراف
معیار

 95%بازهي اطمینان از
اختالف
پايینترين

باالترين

اجتماعي

54.635

399

0/00

11.23000

3/37

0/685

10.8259

11.6341

اقتصادي

96.410

399

0/00

15.61500

3/10

0/539

15.2966

15.9334

زيستمحیطي 42.815

399

0/00

6.8700

2/03

0/619

6.5545

7.1855

محیط کالبدي 31.647

399

0/00

4.39000

2/18

0/681

4.1173

4.6627

کیفیت مسکن 65.319

399

0/00

19.18500

4/35

0/594

18.18500

19.7624

جدول ( )3آزمون ضريب همبستگي 12رابطهي بین تحصیالت و کیفیت محیط مسکوني بهعنوان يک شاخص عیني
در سطح شهرک انديشه نشان ميدهد .ضريب همبستگي اسپیرمن در پژوهش حاضر  -0/023و مقدار  Sig.عدد 0/641
محاسبه گرديد .بزرگتر بودن مقدار  Sig.از  0/05بیانگر اين نکته است که ضريب همبستگي در هر دو سطح  0/05و
 0/01معنادار نیست .در اين تحقیق فرض صفر نشانگر عدم وجود رابطهي بین کیفیت محیط سکونت و تحصیالت است.
ميتوان نتیجه گرفت که بین کیفیت محیط مسکوني و تحصیالت ساکنین رابطه وجود ندارد.

متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضريب همبستگي

سطح معنادار

تعداد

کیفیت مسکن

تحصیالت

-0/23

0/641

400

جدولهاي ( 4و  )5نشاندهندهي میانگین و رابطهي بین نوع شغل افراد و رضايت از کیفیت محیط مسکوني در
سطح شهرک انديشهي شهر سبزوار که با استفاده از آزمون کاي اسکوئر 13مورد تحلیل قرار گرفته است .با توجه به اينکه
12- Pearson Correlation
13- Chi-square test
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متغیر شغل متغیر کیفي است ،میانگین شاخص کیفیت مسکن در سه سطح کم (کمتر از  ،)2/5متوسط ( 2/5تا  )3/5و
زياد (بیشتر از  )3/5رتبهبندي شده و سپس رابطهي آنها با استفاده از آزمون کاي اسکوئر مورد آزمون قرار گرفته است
و نتايج در جداول زير آمده است .در خروجي بهدستآمده از (جدول  )4که مقدار  sigکه سطح معناداري آن آمده است،
برابر با  0/295و بزرگتر از  0٫05است؛ لذا فرضیهي موردنظر رد ميشود ،در نتیجه بین نوع شغل افراد و کیفیت محیط
مسکونيشان رابطهي معناداري جود ندارد.
جدول  :4آزمون کاي اسکوئر بین نوع شغل افراد و کیفیت محیط مسکوني
شاخص
سطوح متغیر مستقل

نوع فراواني

بیکار
جوياي کار
محصل
درآمد بدون کار
شاغل دولتي
شاغل خصوصي
جمع

سطوح متغیرهاي وابسته (کیفیت مسکن)
کم

متوسط

زياد

جمع

مشاهدهشده

16

12

0

28

مورد انتظار

17/1

10/5

0 /4

28/0

مشاهده

1

12

0

22

مورد انتظار

13/4

8 /3

0 /3

22/0

مشاهدهشده

182

96

6

284

مورد انتظار

173/2

106/5

4 /3

284/0

مشاهدهشده

8

6

0

14

مورد انتظار

8 /5

5 /3

0 /2

14/0

مشاهدهشده

28

24

0

29

مورد انتظار

31/7

19/5

0 /8

29/0

مشاهدهشده

10

12

0

23

مورد انتظار

13/5

8 /5

7 /0

23/0

مشاهدهشده

252

162

6

400

مورد انتظار

0/252

0/162

0 /6

400

جدول  :5نتايج آزمون کاي اسکوئر بین نوع شغل افراد و کیفیت محیط مسکوني
شاخص

ارزش

سطح معنيداري

مقدار آمادهي کاي اسکوائر پیرسون

8/404

0/295

مقدار آمادهي تعديلشده

9/899

0/272

تعداد معتبر

0/034

0/854
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نتايج حاصل از آزمون در جدول ( )6نشان ميدهد که در بین مؤلفههاي ذکرشده ،مؤلفهي کیفیت مسکن با میانگین
 4.66از نظر ساکنین شرايط مناسبي را داراست .اين بدين معني است که مساکن موجود به لحاظ زيرساختي ،مطلوب و
مورد رضايت ساکنان است ،اما محیط کالبدي با میانگین  1.26که کمترين امتیاز را نسبت به ساير مؤلفهها دارد،
نشاندهندهي نارضايتي ساکنین از فضا و محیط کالبدي ساختمانهاست .در نمودار میلهاي زير ،میانگین شاخص کیفیت
مسکن از متوسط میانگین که عدد  3است ،بیشتر است .بااينوجود نشاندهندهي رضايت ساکنین در شهرک انديشه از
اين شاخص است؛ بنابراين فرضیهي اول پژوهش مبني بر اينکه محیط مسکوني شهرک انديشهي شهر سبزوار از مطلوبیت
الزم برخوردار نیست ،رد ميشود؛ چراکه با توجه به طیف لیکرت که  5-1ميباشد و آزمون فريدمن بهجز در مورد شاخص
محیطي -کالبدي و زيستمحیطي ،بقیه باالتر از رقم میانگین ميباشند و میانگین کل شاخصها هم  3است.
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جدول  :6نتايج آزمون فريدمن در ارتباط با مطلوبیت محیط مسکوني
مؤلفهها

میانگین

رتبهبندي

اجتماعي

3.12

3

اقتصادي

4.08

2

زيستمحیطي

1.88

4

محیط کالبدي

1.26

5

کیفیت مسکن

4.66

1

شکل  :2میزان فاصلهي هر شاخص از میانگین بر اساس نتايج آزمون فريدمن

 -7نتيجهگيري و پيشنهادها
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نیاز به مسکن از ابتداييترين نیازهاي بشر در طول تاريخ است؛ چون سهم زيادي از تولید ناخالص کشورها را دربر
ميگیرد و گروههاي مختلف درآمدي را وابستهي خود نموده است و اقشار با درآمد پايین و متوسط را با مشکل مواجه
نموده است .از سوي ديگر ،بحث مطلوبیت مسکن و کیفیت زندگي يکي از مباحثي است که طي سالهاي اخیر موردتوجه
کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفته است .نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که ساکنین شهرک انديشهي شهر
سبزوار نسبت به محیط مسکوني خود ،رضايت نسبي دارند .شاخص کیفیت مسکن در رتبهي اول ،شاخص اقتصادي در
رتبهي دوم ،شاخص اجتماعي در رتبهي سوم مطلوبیت بودهاند و شاخص محیطي کالبدي و زيستمحیطي در رتبهي
آخر رضايت از محیط مسکوني شهرک بودهاند؛ چراکه وجود سروصداي حاصل از ساختوسازها ،وجود دو شاهراه در
شمال و غرب شهرک و نیز وجود توفانهاي تابستاني و نخالههاي ساختماني اطراف شهرک مطلوبیت اين دو شاخص را
کاهش داده است .در نگاهي عمیقتر ميتوان براي هرکدام از معیارها ،شاخصهايي را برشمرد که برخي از اين شاخصها
نظیر پاکیزگي و بهداشت محله ،سطح فرهنگ ساکنان و میزان سودآوري سرمايهگذاري در کیفیت محالت نقش بهسزايي
دارد .ميتوان با احیاء و بهکارگیري الگوهاي سنتي ساخت مسکن و تلفیق آن با اصول شهرسازي جديد ،به ساخت مساکن
مطلوب و پايدارتر در سطح شهرها و شهرکها اقدام نمود .با توجه به پیشینههاي موجود در پژوهش حاضر ميتوان بیان
نمود که نتايج بهدستآمده از پژوهشگران خارجي و داخلي همچون بونیاتو  -2003جیبوي  -2012وک کورو اوئي
 -2014هوانگ و ديو  -2015رضايي و کمائيزاده  -1391محمدي و همکاران  -1393رفیعي  -1395شکري فیروزجاه
و همکاران  1396داراي همسويي هستند .بهطور مثال اين همسوييها شامل توجه به ابعاد فیزيکي سکونتگاهها که يک
عامل بسیار مهم در کیفیت و مطلوبیت و امنیت فیزيکي مسکن است .از ديگر بعدهاي همسو ميتوان مشارکت مردم،
کمبود تسهیالت خدماتي و رفاهي دانست درنهايت  3بعد اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي از ابعاد بسیار مهم و تأثیرگذار
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براي داشتن مسکن پايدار بیان نمودهاند که در اکثر پژوهشهاي صورتگرفته در مورد مطلوبیت و کیفیت مسکن اين
سه بعد بررسي شده است .نظر پژوهشگراني که غیرهمسو بوده ،شامل نظر لي در سال  2008است که تحصیالت را از
عوامل بسیار تأثیرگذار در انتخاب کیفیت مسکن دانستهاند ،اما در تحقیق حاضر عامل تحصیالت در کیفیت مسکن مهم
دانسته نشده است .يیم و امول در سال  2013در پژوهشهاي خود عامل دسترسيها را مهم و تأثیرگذار بیان نمودهاند،
درصورتيکه در تحقیق حاضر ابعاد ديگري همچون ويژگيهاي فیزيکي مسکن ،وضع اقتصادي و اجتماعي مردم تأثیر
بیشتري بر کیفیت و مطلوبیت مسکن داشتهاند.
با توجه به آزمونهاي انجامگرفته و يافتههاي بهدستآمده از افراد ساکن در شهرک انديشه ،از مساکن خود به لحاظ
کیفیت و مطلوبیت مسکن رضايت داشته و مساکن خود را مکان مناسبي براي سکونت ميدانند ،ولي از نظر محیطي-
کالبدي شرايط را مناسب ندانسته و پايینترين رقم میانگین را کسب نموده است .از نظر اقتصادي نیز با توجه به يافتههاي
بهدستآمده ابراز رضايت کردهاند .همچنین ميتوان اذعان داشت که ارتباط معناداري بین تحصیالت و کیفیت مسکن در
شهرک انديشهي سبزوار وجود ندارد و بین نوع شغل افراد و کیفیت محیط مسکونيشان رابطهي معناداري جود ندارد.
بنابراين پیشنهاد ميشود:
 افزايش فضاهاي سبز ،پارکها و اماکن عمومي که ميتوانند نقش مؤثري در گذران اوقات فراغت و افزايش
مطلوبیت شاخص زيستمحیطي و محیطي کالبدي داشته باشد.
 اعطاي وام و تسهیالت جهت ساخت مسکن مطلوب و پايدار جهت تقويت روند پايدارسازي مؤثر خواهد بود.
 افزايش فضاهاي آموزشي براي کودکان و نوجوانان که باعث باال رفتن کیفیت محیط مسکوني و تعلق مکاني
بیشتر ساکنان خواهد شد.
 پیادهروها و برخي دسترسيهاي خاکي و رهاشده ،ساماندهي گردد.

 -8منابع
-1
-2
-3
-4

-5

-8
-9
-10
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ابراهیمي ،مهدي ،حیدرخاني ،هابیل ،فیروزآبادي ،امیر ( .)1391بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان از مسکن شهري شهر
اصفهان ،فصلنامهي تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر ،شمارهي  ،18صص .149-170
اجزاء شکوهي ،محمد ،ارفعي ،جواد ( .)1394بررسي میزان رضايتمندي ساکنان از مسکن مهرشهر بجستان ،نشريهي پژوهش
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