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  چکیده
هاي انبوه مسکن از جمله مسکن مهر به عنوان یک طرح کالن در مقیاس ملی در راستاي تامین ریزي و احداث پروژهبرنامه

ها و ها در زماناي اینگونه پروژههی برخوردار است. لذا با توجه به اجراي مرحلهسرپناه اقشار کم درآمد از اهمیت قابل توج
اند جهت بررسی اثربخشی کیفی برداري رسیدهمناطق مختلف، سنجش میزان رضایت افراد ساکن در برخی از آنها که به بهره

یابد. بر این اساس، هدف رو ضرورت میدر زندگی مردم و تعیین نقاط مثبت و بویژه منفی به منظور بهبود فرآیند پیش 
هاي ساخت و ساز کالن است تا بتوان از برداري در مراحل اولیه طرحاصلی پژوهش حاضر تاکید بر نقش ارزیابی پس از بهره

و هاي مشابه هاي مشابه بعدي استفاده کرد و از این طریق به افزایش رضایتمندي ساکنین پروژههاي حاصل در پروژهیافته
ها، پیشگیري از اتالف سرمایه ملی نائل شد. در این هاي قابل مالحظه در این گونه از طرحالبته با توجه به صرف بودجه

تحلیلی به  -کمی) استفاده شده که در ابتدا به صورت توصیفی –تحقیق از استراتژي موردکاوي و روش ترکیبی (کیفی 
آوري اطالعات میدانی از طریق توزیع پرسشنامه پیمایشی به جمعتدوین چهارچوب نظري پرداخته و سپس به گونه 

ساخت در مجموعه مورد مطالعه و نهایتا تحلیل آماري توصیفی و استباطی آنها و تعمیم نتایج در قالب پیشنهادات محقق
هر کرمانشاه آباد شتحقیق معطوف گردیده است. مورد مطالعاتی پژوهش، مجتمع مسکونی دولت مهر واقع در شهرك دولت

دهندگان به صورت تصادفی بوده و حجم نمونه مورد بررسی بر اساس فرمول کوکران برآورد شده است. با این توضیح که پاسخ
انجام گرفته است. نتایج این تحقیق بر خالف  SPSS 22افزار ها با استفاده از نرمانتخاب گردیده و متعاقبا تجزیه و تحلیل داده

رغم رضایت نسبی ساکنین از معیارهاي فعالیتی و اجتماعی، کمترین ت مشابه، حاکی از آن است که علیبسیاري از تحقیقا
میزان رضایتمندي مربوط به معیارهاي کالبدي از جمله تامین نیازهاي مبتنی بر آسایش محیطی بویژه در مقیاس معماري 
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 مقدمه -1

هاي هاي اخیر جمعیت شهرنشین به علت مهاجرتدر دهه
صورت پذیرفته از روستا به شهر بویژه در کشورهاي در حال 

برخوردار بوده و در واقع شهرنشینی یکی  توسعه از رشد باالیی
هاي عصر حاضر است. ایران نیز از این مقوله از مهمترین پدیده

مستثنی نبوده و شهرنشینی در آن شاهد تحوالت عظیمی 
گردیده که این رشد موجب ایجاد مازاد تقاضا در بخش مسکن 
شده و در نتیجه آن، هزینه تامین مسکن در سبد خانوار به رقم 

رسد. در کشورهاي توسعه یافته تا قبل از دهه بل توجهی میقا
ها براي تامین مسکن خانوارهاي کم درآمد دولت 1970

هاي مالی به منظور نوسازي یا اقداماتی از قبیل اعطاي کمک
تامین بخشی از سرمایه الزم براي خرید مسکن را تقبل 

مین هاي اساسی تاکردند. اما از این برهه به بعد، روشمی
مسکن به سمت توانمندسازي اقشار در این رابطه از طریق 
تامین زمین، خدمات و ارتقاء کیفیت محل سکونت سوق یافت 

)Pourmohammadi & Asadi, 2014.(  از آنجا که مسکن یکی
از نیازهاي اساسی انسان براي داشتن زندگی با عزت است و 

ارتباط با با توجه به اینکه باالترین هدف مدیریت شهري در 
این مهم، بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندي شهروندان از 

هاي اخیر به باشد دولت ایران نیز در سالمحیط مسکونی می
منظور تأمین مسکن خانوارهاي کم درآمد فاقد مسکن و 
جلوگیري از افزایش قیمت، احداث واحدهاي مسکونی ارزان 

 ر داده استتحت عنوان مسکن مهر را در دستور کار خود قرا
)Daroudi Jahanshahloo & Shahriary, 2014.(  اما چون

این طرح با هدف حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده 
هاي مبتنی بر احداث مسکن حداقلی ساختمان و با سیاست

شکل گرفت، حال با گذشت چندین سال از ایجاد این 
گیرد که ساکنین این هاي مسکونی این سوال شکل میمحیط

ها تا چه میزان از محیط سکونت خود رضایت دارند؟ تمانساخ
به عبارتی میزان موفقیت این طرح کالن در سطح ملی با 

هاي قابل توجه از جانب دولت و همچنین مردم صرف هزینه
 هایی در این زمینه به وجود آمده است؟چقدر بوده و چرا شائبه

ح با توجه به اینکه این طرح در مقیاس کالن ملی مطر
هاي مختلف به صورت فازها و ها و زمانشده و در سایت

هاي مجزا به مرحله اجرا درآمده امکان بررسی دقیق پروژه
برداري رسیده آن در راستاي تعیین هاي اولیه به بهرهنمونه

نقاط قوت و ضعف و تدوین بایدها و نبایدها در طراحی و 
ده که هاي بعدي این طرح میسر بواجراي فازها و پروژه

ریزي کالن متاسفانه جاي خالی این راهبرد اساسی در برنامه
هاي ارزیابی خورد. چرا که استفاده از روشآن به چشم می

برداري به عنوان یک فرآیند سیستماتیک متمرکز پس از بهره

بر ارزیابی نیازهاي کاربران ساختمان از مناظر ایمنی و امنیت، 
آسایش جسمانی و آرامش  کارکرد و سودمندي و به طور کلی

داراي یک نقش  (Mahmoudi & Nari Ghomi, 2014)روانی 
راهبردي در تدوین و اصالح ادامه مسیر راه از طریق اخذ 

برداري شده بوده و طی فازهاي بهرهـبازخورد از کاربران محی
ها که مانـدر موفقیت طرح و سرزندگی ساکنین این ساخت

تند و در نتیجه شکوفایی پذیر و حساس جامعه هسقشر آسیب
اي این ـد. بر مبنـکنهی میـک شایان توجـی، کمـاجتماع
برداري رهـس از بهـرد که ارزیابی پـاره کـات باید اشـتوضیح

م ـشی موردکاوي و تعمیـراتژي پژوهـالب یک استـدر ق
رو، هدف  این ازها داراي ابعاد کاربردي شگرفی است و یافته
د یکی از وـع موجـوض ناسیـشحاضر آسیب پژوهش اصلی

هاي مسکن مهر شهر کرمانشاه به عنوان مطالعه مجموعه
به سادگی و ارائه پیشنهاداتی در این رابطه است که  موردي
هاي مشابه ریزي، طراحی و اجراي اثربخش پروژهبرنامه امکان

ساز رفع هاي گزاف، سببرا فراهم نموده و بدون صرف هزینه
 گردد.قبول مینیازهاي متعدد کاربران در سطح قابل 

  پیشینه تحقیق -2
هدف معماري و هر حوزه از علوم طراحی محیط، ایجاد 

مکان و به عبارتی احساس رضایت از  مراتب خاصی از حس
حضور در محیط است. این مقوله بویژه در ارتباط با موضوع 
مسکن که بیشترین تجربه ارتباطی انسان و محیط در آن محقق 

بر جسم و روان ساکنین دارد از اهمیت شود و تاثیرات مداوم می
اي برخوردار است. به همین دلیل همواره مسئله العادهفوق

رضایتمندي از محیط سکونت و چگونگی ارزیابی آن در ادبیات 
مرتبط با این موضوع قابل توجه بوده که در ادامه به برخی از 

شود. در هاي تحقیقاتی در این باره اشاره میمهمترین نمونه
 1ارتباط با عوامل تاثیرگذار بر رضایتمندي از مسکن، فوت

بندي اجتماعی، اقتصادي، این عوامل را در یک دسته (1960)
فرهنگی و کالبدي قرار داده و مهمترین آنها را شامل نوع 

ها و مالکیت، کیفیت ساخت، موقعیت قرارگیري، ویژگی
مشخصات اجتماعی واحدهاي همسایگی، دسترسی مناسب به 

 2کريمککند. حمل و نقل عمومی، میزان تراکم و ... معرفی می
نیز رضایت سکونتی را در دو بعد عینی و ذهنی مورد  (2005)

دارد که این نوع از مطالعه قرار داده و بر این اساس اذعان می
هایی از ساختمان مسکونی مانند ابعاد رضایتمندي شامل ویژگی

حد همسایگی و محله است و اندازه، قدمت، وضعیت تملک، وا
توان رضایتمندي از آن را تحت تاثیر این عوامل که در واقع می

در  )2006( 4و کانترو 3پاتربینی نمود. گیري و پیشاندازه
چگونگی تاثیر افزایش تعامل و تنوع "تحقیقی با عنوان 

جمعیتی بر رضایتمندي از مسکن: مطالعه موردي یک جامعه 
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ی را ـدي سکونتـرگذار بر رضایتمنچهار حوزه تاثی "کوچک

عی، ـط طبیـمحی -1امل ـودند که شـایی و معرفی نمـشناس
خدمات و  -4شرایط اقتصادي و  -3اجتماع و فرهنگ،  -2

تسهیالت عمومی بوده که به طور همزمان بر میزان رضایتمندي 
 در )1990 ;1997( 6آراگونز و 5آمریگوگذارند. همچنین اثر می

 یک شماي ارائه که در پی نظري ديرویکربا  مطالعات خود
مسکونی وي است  محیط و فرد بین شده ایجاد روابط از کلی

به چگونگی تعامل میان فرد و محل سکونت، عوامل پویاي 
واسطه در این رابطه و تحلیل فرایندهاي متفاوت ادراکی و 

توان مدعی رفتاري ساکنین پرداخته که بر اساس این مدل، می
محیط مسکونی از مجراي ذهنیت کاربر شد مشخصات عینی 

شود. به تحقق سطح مشخصی از رضایتمندي در وي منجر می
در واقع، رضایتمندي حاصل شده در نتیجه ارزیابی ذهنی 
وضعیت عینی و عملی تاثیرگذاري است که فرد آن را در محیط 
سکونت خود تجربه کرده و سبب بروز رفتارهاي معینی از جانب 

انه تحقق رضایت). در تصدیق این موضوع، گردد (نشمیوي 
در مطالعه خود به تائید این فرضیه  (2013)امینی و همکاران 

هاي پردازند که میزان رضایتمندي ساکنین در مجتمعمی
هاي مسکونی بلندمرتبه مرتبه به نسبت مجتمعمسکونی میان

بیشتر است. چرا که تراکم باالي ساختمانی، عدم مشارکت 
هاي نامناسب به خدمات عمومی و امور، دسترسی ساکنین در

ناهماهنگی با بافت اطراف که عمدتا به عنوان نقاط ضعف 
روند در تقابل با تراکم پایین، هاي بلندمرتبه به شمار میمجتمع

هماهنگی با  هاي مناسب وباال بودن روابط اجتماعی، دسترسی
مرتبه انهاي میهاي مثبت مجتمعبافت که از مهمترین ویژگی

هاي خاص و رفتارهاي متناظر در گیري ذهنیتهستند به شکل
شود. رفیعیان هاي معنادار) منجر میساکنین هر یک (با تفاوت

اصول، ابعاد و "اي با عنوان نیز در مطالعه (2016)و همکاران 
ریزي مسکن مهر متغیرهاي رضایتمندي سکونتی در برنامه

من تاکید بر عدم ض "(نمونه موردي: شهرك مهرگان)
هاي مسکونی موسوم به مسکن رضایتمندي ساکنین مجموعه

مبنا نگري و توسعه اجتماعمهر در ایران بر لزوم دو اصل جامع
در کنار اصل مهم فرآیند محوري اصرار ورزیده که به نحوي 
بیانگر اهمیت موضوع و مسئله پژوهش حاضر مبنی بر ارزیابی 

 برداري است.پس از بهره
ی دیگر از تحقیقات به بررسی مفاهیم و روابط فی برخ

اند هاي موردي خاص پرداختهمابین آنها در یک سري از نمونه
در ارتباط با  )1997( 7توان به تحقیق لیوکه از جمله می

هاي مسکونی در سکونتی در یکی از مجموعه رضایتمندي
کنگ اشاره کرد که با استفاده از تحلیل عاملی و هنگ

 و کالبدي دو سطح موثر در عوامل به بررسی ونرگرسی
معطوف شده است. اکثر این تحقیقات با استفاده از  اجتماعی

هاي هاي مسکونی و تحلیلنظرسنجی از ساکنین مجموعه
آماري دادگان به دست آمده در صدد ارائه اطالعاتی از میزان 

هاي محل سکونتشان رضایت افراد از وجوه مختلف ساختمان
هاي زیادي از آنها بویژه در ارتباط با طرح مسکن که نمونهبوده 

باشد. به عنوان مثال، رضایی و مهر در ایران نیز قابل بحث می
در مقاله خود به ارزیابی میزان  (2012)زاده کمائی

رضایتمندي ساکنین از مجتمع مسکن مهر فاطمیه شهر یزد 
کلی  تمنديمیزان رضای از مطالعه حاکی این پرداختند. نتایج

و به تفکیک در ارتباط با  متوسط حد در از مجموعه ساکنین
هاي اجتماعی در حد هاي کالبدي در حد باال، ویژگیویژگی

 وام تسهیالت و (هزینه خرید متوسط و شرایط اقتصادي
مسکن) در سطح پایین است. در این رابطه ابراهیمی و 

 هرش در اجتماعی مسکن انبوه تبعات (2012)همکاران 
به  مطالعات آنها قرار دادند و در نتایج بررسی اصفهان را مورد

 تورـفاک اقتصادي به عنوان مهمترین اي مشابه، عواملگونه
 گزارش شد که باالجبار سطح انبوه مسکن تقاضاي بر موثر
هاي مسکونی را توجیه متوسط رضایت از این محیط زیر
بال بررسی و نیز به دن (2013)کند. اطمینانی و سلطانی می

هاي مسکونی انبوه و شناخت خصوصیات خاص محیط
چگونگی تاثیر آنها بر رضایتمندي ساکنین به ارزیابی تاثیر 
عوامل کالبدي، خدمات و تسهیالت عمومی ارائه شده در 
مجموعه مسکن مهر صدرا پرداختند که نتایج آن خبر از وجود 

کنین دارد. رابطه معنادار بین موارد مذکور و رضایتمندي سا
اي با عنوان در مقاله (2014)همچنین درودي و همکاران 

سنجش میزان رضایتمندي ساکنین مسکن مهر با رویکرد "
مدیریت شهري (مطالعه موردي: مجتمع بوستان شهر جدید 

با استفاده از روش تحلیل شبکه فازي به شناسایی  "هشتگرد)
یط مسکونی مهمترین عوامل موثر در سطح رضایت افراد از مح

پرداخته و نتیجه گرفتند که ساکنین مجتمع در بسیاري از 
نقل و ارتباطی مانند دسترسی به شبکه حمل هاي شاخص

ها و خدمات شهري، رضایت نسبی دارند. در عمومی، کاربري
مطالعه دیگري که به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت 

محمدي هاي مسکن مهر در شهر زنجان انجام شده پورپروژه
هاي مسکونی دهند که این مجتمعنشان می (2014)و اسدي 

داراي مشکالت مختلفی از جمله طراحی نامناسب، ضعف 
هاي حمل و نقل سازه، ناکارایی در دسترسی به ایستگاه

هایی مثل عمومی و البته فقدان دسترسی مناسب به کاربري
  مراکز آموزشی، تجاري، تفریحی و بهداشتی هستند. 
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گونه که مشخص است روند نسبی نارضایتی کلی از  همان

فضاهاي سکونتی ایجاد شده در قالب طرح مسکن مهر در اکثر 
هایی دیگر باشد. به عنوان نمونهتحقیقات از این دست بارز می

اشاره نمود که  (2014)توان به تحقیق رفیعیان و همکاران می
ی و هاي آمار توصیفدر مقاله خود با استفاده از روش

استنباطی، میزان رضایتمندي ساکنین محله مهرشهر زاهدان 
را مورد ارزیابی قرار داده و کیفیت محیط شهري آن را در 

دانند. نکته جالب این است که در این تمام سطوح، پایین می
تحقیق، رضایتمندي از محیط سکونتی اندکی بیش از 

ت رضایتمندي از کیفیت محیط شهري به دست آمده و کیفی
دو شاخص دسترسی به حمل و نقل عمومی و همچنین 
تسهیالت و خدمات بیرونی، باالتر از سطح متوسط ارزیابی 

خود رضایت  در مقاله (2019)شد. همچنین یزدانی و همکاران 
ساکنین مجموعه مسکن مهر شام اسبی در اردبیل را سنجش 

نتایج اند. الزم به ذکر است و در حد کمتر از متوسط ارائه کرده
به دست آمده از این تحقیق حاکی از تاثیر چشمگیر افزایش 

هاي مناسب و تسهیالت و امکانات و همچنین ایجاد دسترسی
تمهید وسایل حمل و نقل عمومی در کاهش مشکالت 

باشد. همانگونه ساکنین و افزایش سطح رضایتمندي آنان می
پس از  که از اکثر تحقیقات انجام شده در ارتباط با ارزیابی

شود، هاي مختلف مسکن مهر برداشت میبرداري نمونهبهره
هاي مسکونی این طرح رضایتمندي سکونتی کلی از مجتمع

در سطوح متوسط و رو به پایین قرار داشته که با توجه به 
هاي ها نسبت به ویژگیسطح آگاهی ساکنین این ساختمان

. از این زندمطلوب مسکن حداقلی به شائبه بیشتري دامن می
ها و عوامل موثر بر رضایتمندي رو، تدوین چهارچوبی از مولفه

هاي اصلی ارزیابی ها به عنوان آیتمسکونتی در این مجموعه
ریزي، گیري در برنامههاي پایلوت جهت بهرهسیتماتیک نمونه

رسد که هاي مشابه، ضروري به نظر میطراحی و ساخت نمونه
  گیرد.رار میدر ادامه بحث مورد پردازش ق

  مبانی و چهارچوب نظري تحقیق -3
عبارت است از  8رضایتمندي سکونتی بنا به تعریف گلستر

ها و نیازهاي احساس ناشی از درك میزان شکاف بین خواسته
ساکنین و واقعیت موجود در بستر سکونتی آنها و به عبارتی 
معادل میزان رضایت تجربه شده هر فرد در موقعیت فعلی 

. بر این اساس توجه (Saeedpour, 2013)باشد خود میسکونت 
به نیازهاي همه جانبه فیزیکی، روانی و روحانی انسان در این 

هاي محیطی در تامین این نیازها یابد و قابلیترابطه ضرورت می
 Rezaei, Keramati, Dehbashiکند (نقش اساسی ایفا می

Sharif & Nasirsalami, 2018( .که توسط  ايدر مطالعه

صورت گرفت بیان شده  1969در سال  10و مارانس 9النسینگ
محیطی که داراي کیفیت باالیی باشد احساسی از رفاه و 

هاي فیزیکی، اجتماعی و رضایتمندي را از طریق ویژگی
دهد و بنابراین نیازها و فرهنگی به ساکنینش انتقال می

فردي و  هاياي از هر دو ویژگیهاي شخص به مجموعهآرمان
شود معیارهاي فرهنگی تاثیرگذار بر وي مرتبط می

(Saeedpour, 2013) اي از مجموعه. کیفیت محیط نیز به
خصوصیات یا صفات مشخص که باعث تمایز محیط شده و 
توانایی تشخیص برتري، مشابهت یا فروتر بودن آن و متعاقبا 

نظر قضاوت در مورد زیبایی آن از نظر فرمی و کارایی آن از 
شود که به صورت کلی و سازد اطالق میعملکردي را میسر می

ها و صفات زیر هاي مسکونی به ویژگیبویژه در ارتباط با محیط
 :)(Rezaei, 2019شود نسبت داده می

  تناسب بصري (اشاره به مقیاس قابل درك انسانی در ابعاد
  و اندازه فضا و در ارتباط با شکل آن).

  ره به تنوع فضایی و تنوع فعالیتی در پذیري (اشاتنوع
 راستاي افزایش حضورپذیري).

  پذیري (اشاره به امکان تغییر در خصوصیات انعطاف
فضایی از ابعاد مختلف کالبدي، عملکردي و متعاقبا 

 فعالیتی).
   سازگاري (اشاره به میزان تطابق و در صورت لزوم امکان

با  هاي جاري در یک مکاندهی فعالیتتطبیق
 هاي تعریف شده یا نشده براي آن).عملکرد

   نفوذپذیري (دسترسی فیزیکی از ابعاد حرکتی و بصري
به فضا و البته دسترسی معنایی از ابعاد عملکردي و 

 شناختی)).فراعملکردي (زیبایی
  پذیري نقوش مکانی از ابعاد مختلف خوانایی (ادراك

پذیري ن نقشفرمی و عملکردي با وضوح برجسته که امکا
 بر ذهن را ایجاد نماید).

   پایداري (کارایی مکانی از منظر اقتصادي، اجتماعی و
 محیطی).زیست

   سرزندگی (پویایی فضایی از منظر احساس ناشی از تحقق
 ها و صفات قبلی).مراتب باالي ویژگی

رغم اینکه بسیاري از این صفات الزم به ذکر است علی
رند، مقوله کیفیت محیطی باید به جنبه کالبدي و عینی دا

عنوان یک پدیده تعاملی میان خصوصیات کالبدي و محسوس 
هاي محیط از یک سو و الگوها و رمزهاي فرهنگی و توانایی

). (Rezaei, 2019گر از سوي دیگر قلمداد شود ذهنی مشاهده
بر مبناي مدل ارائه شده توسط آمریگو  1در این رابطه، شکل 

هاي مختلف محیط بر افراد به صورت تحریک جنبهنحوه تاثیر 
  دهد.ذهنی و متعاقبا بروز رفتار جهت رفع نیاز را نشان می
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Fig. 1 The conceptual model of residential satisfaction based on Amerigo model 

  
بر این مبنا باید اذعان داشت که بسیاري از رفتارهاي محیطی 

هاي کالبدي و احتمالی، ناشی از ویژگیانسان در یک بستر 
هایی افزایی آنها قابلیتمحسوس محیط بوده که از تجمیع و هم

در معرض ادراك فرد قرار گرفته و پس از تحریک نسبی و 
پردازش ذهنی به بروز آن رفتارها در راستاي رفع نیازهاي خاص 

به  این فرآیند .)(Rezaei, et. al, 2018گردد هر کاربر منجر می
ها و متعاقبا صفات گیري کیفیتصورت کلی، زمینه شکل

غالب محیطی را فراهم نموده که بر مبناي آنها قضاوت کاربر 
صورت گرفته و نهایتا درجه احساس رضایت وي از محیط 

که در ارتباط با محیط  )(Rezaei, 2019شود تعیین می
گیري رضایتمندي سکونتی مسکونی، گویاي فرآیند شکل

ترین موضوعات پیرامون این مفهوم یکی از اساسی است.
هاي مسکونی بوده و از آنجا که به سنجش رضایت از محیط

توان آن را از شود میهاي زندگی مرتبط میتمام حوزه
باالترین سطوح رضایت از زندگی به شمار آورد که بسیاري از 

 هاي مسکونی بهها از محیطها و مهاجرت خانوادهجا به جایی
لذا باید عنوان کرد گردد. عدم تحقق آن مربوط می

کند می توصیف را نهایی وضعیت یک رضایتمندي سکونتی
(Haji Hosseini, 2011) هم نبوده  پایدار رویداد که البته یک

هاي دریافت نتیجه تغییر در نیازهاي روزافزون افراد وو در 
راستاي  درسکونتی  تجهیزات از امکانات و آنها ادراکی مختلف
لذا با توجه به اینکه  کند.هایشان تغییر میتامین خواسته

ل ـاي آنها قابهـرضایتمندي افراد با توجه به ادراکات بره
ساکنین  فردي و جمعی هايو تاثیر ویژگی گیري بودهاندازه

بر آن مستلزم مرور زمان است، لذا استفاده از روش 
رسد. به نظر میپذیر و موثر خوداظهاري در سنجش آن امکان

هاي ارزیابی پس گیري از روشاز این رو است که بحث بهره
تواند راهگشاي هاي مسکونی میبرداي مجموعهاز بهره

هاي بسیاري از معضالت منجر به نارضایتی سکونتی در مقیاس
برداري مختلف جوامع امروز باشد. در واقع ارزیابی پس از بهره

ت پذیرد در دو مقیاس خرد اگر به صورت علمی و مدون صور
اي بر مقوله رضایتمندي و کالن، تاثیرات قابل مالحظه

سکونتی خواهد داشت. اول با پیمایش نقاط ضعف و عوامل 
برداري قرار گرفته و فراهم منفی در ساختمانی که مورد بهره

نمودن امکان اصالح موارد مذکور تا جاي ممکن جهت ارتقاء 
اس خرد) که بالتبع اثربخشی احساس رضایت ساکنین (مقی

ها در آن محدود است و دوم، تعمیم سیستماتیک یافته
هاي مشابه بعدي (مقیاس ریزي، طراحی و اجراي پروژهبرنامه

هاي تواند بسیار اثربخش بوده و بویژه در طرحکالن) که می
ملی احداث انبوه مسکن که داراي فازهاي متفاوت است به 

اس وسیع و جلوگیري از هدررفت موفقیت کلی طرح در مقی
نسبی سرمایه منجر گردد. علی الخصوص در مورد اخیر که 
قابلیت تعمیم نتایج از اهمیت باالیی برخوردار است باید اصول 
و قواعد علمی صحیح این اقدام رعایت شده و شیوه انجام 
مراحل عمومی ارزیابی شامل تعیین اهداف (شناخت وضع 

ط اطالعات علمی و ...) و شناسی، بسموجود، آسیب
آوري اطالعات (از طریق ها (ترسیم نقشه راه)، جمعاستراتژي

مشاهده، مصاحبه و یا پرسشنامه)، تحلیل اطالعات (محاسبه، 
گیري و تفسیر (استدالل منطقی) و مقایسه و تطبیق)، نتیجه

هاي بعدي و نهایتا اعمال و آزمون نتایج (کاربرد در نمونه
 Dorry)ریزي شود به صورت دقیق برنامه ارزیابی مجدد)

Jabarouti, 2016)توان به د میـ. لذا بر مبناي آنچه گفته ش
کونی به عنوان ـط مسـیت محیـور بررسی میزان کیفـمنظ

ها و صفات عمومی عامل اصلی رضایتمندي سکونتی به ویژگی
ساز محیط که پیشتر مورد بحث قرار گرفت به عنوان کیفیت

برداري نگریست و ر ارزیابی پس از بهرهمعیارهاي سنجش د
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هاي متناظر با آنها را اقتباس نموده و به بر این مبنا مولفه

هاي هاي رضایتمندي سکونتی در محیطعنوان شاخص
در  1مسکونی انبوه مورد سنجش قرار داد که در جدول 

هاي کالبدي، فعالیتی، فرهنگی و یا ترکیبی از آنها ارائه دسته
لبته باید توجه داشت که معیارهاي مذکور داراي شده است. ا

هاي متعدد تخصصی بوده و از آنجا که باید در معرض شاخص
امتیازدهی کاربران محیطی قرار گیرند که معموال علم چندانی 
نسبت به این موارد در آنها وجود ندارد تا جاي ممکن در قالب 

  هاي ساده و مختصر بیان گردیده است.آیتم

 
Table 1: General criteria and indicators for assessing residential satisfaction in residential complexes by type  

No Criterium Indicator Type 

1 Visual 
Suitability 

Dimensions and sizes of blocks, units and residential spaces Physical 
Visible views and landscapes Physical – Activity Based 

2 Variability 
Access to a variety of amenities and recreation facilities Physical – Activity Based 

Variety of materials, textures and colors of spaces Physical 
3 Flexibility Relation and separation of zones (e.g. public and private) Physical – Activity Based 

4 Adaptability 

The appropriateness of the area for residential usages Cultural – Activity Based 
The amount (number and size) of spaces in responding needs Physical – Activity Based 

Access to public transportation Activity Based 
Population density of the complex Physical - Cultural 

Silence and acoustic comfort Activity Based 

5 Permeability 
Accessibility of the complex to the main routes Physical 

Accesses to residential units (stairway, elevator, hallway) Physical 

6 Readability 
Physical appearance and facades of buildings Physical 

General and environmental arrangement of the complex Physical – Activity Based 
Public lighting Physical – Activity Based 

7 Sustainability 

Quantity and quality of green space Physical 
Natural light and ventilation of residential units Physical 

Infrastructures including water, electricity, gas and ... Physical 
Access to health facilities Physical – Activity Based 

Access to important urban services  Physical – Activity Based 
Repair and maintenance management Activity Based 

Safety and security of the complex Physical – Activity Based 
Stability and structural strength Physical 

8 Liveliness Residents interaction and social participation Physical - Cultural 

  
  روش تحقیق -4

 حیث از کاربردي، نوع از هدف لحاظ از پژوهش حاضر

 ماهیت از به توجه با کمی) و –روش به صورت آمیخته (کیفی 

نوع پیمایشی است که در ابتدا با مطالعات اسنادي و به گونه 
تحلیلی به تدوین چهارچوب نظري و تدقیق نظام  –توصیفی 

العات میدانی و متغیرهاي مسئله پرداخته و سپس در قالب مط
تحت استراتژي موردکاوي با نظرسنجی از ساکنین یک 
مجموعه مسکونی، سعی بر پیشبرد اصولی فرآیند ارزیابی پس 

برداري پروژه مذکور و ارائه منطقی پیشنهاداتی مبتنی از بهره
داشته است. در این  هاي مشابههاي آن به پروژهبر تعمیم یافته

تحقیق در ارتباط با طرح ملی مسکن راستا و با توجه به اهداف 
شناسی مهر، فرآیند سیستماتیک ارزیابی با محوریت آسیب

وضع موجود و بسط اطالعات علمی حاصل جهت کاربرد در 
هاي مشابه پیش رو از جمله طرح مسکن فازهاي بعدي و پروژه

ریزي شد که در آن با استفاده از پرسشنامه ملی، برنامه
هاي اقتباس شده از معیارها و شاخصساخت مبتنی بر محقق

مبانی و چهارچوب نظري پژوهش، میزان رضایتمندي ساکنین 
مجموعه مسکن مهر شهرك دولت آباد شهر کرمانشاه به عنوان 

 آماري جامعهمطالعه موردي تحقیق، سنجش گردید. بنابراین 

واحدي مذکور بوده و حجم  5000 مجتمع ساکنین پژوهش،
 برآورد نفر 347 کوکران از فرمول استفاده بانمونه مورد مطالعه 

 شد که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.
 میزان سنجش باشد که پرسشنامهالزم به ذکر می

 نخست بخش بخش ارائه شد. سه در مسکن از رضایتمندي
 جنسیت و قبیل: سن، از گرمتغیرهاي تعدیل به مربوط

ادراك  زانـمی بر متغیرها این تاثیر هدف بررسی با تحصیالت
بخش  سکونتی، منديـهوم رضایتـاقبا مفـها و متعفهـمول
هاي محیطی مستقل ویژگی متغیرهاي ربوط بهـم دوم
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 هاي ارزیابی) و بررسی تاثیر آنها بر متغیر وابسته(شاخص

پژوهش (احساس رضایت از مجموعه) و بخش سوم شامل یک 
مجموعه دهنده براي ترك سوال کلی در ارتباط با تمایل پاسخ

اي بله و خیر مسکونی و مهاجرت از شهرك با پاسخ دو گزینه
که به منظور اعتبارسنجی نتایج بخش دوم مورد استفاده قرار 

باشد که بخش دوم پرسشنامه با شایان توجه می گرفته است.
توجه به مطالعات صورت گرفته و چهارچوب تدوین شده در 

رد ذکر شده در در ارتباط با مواسوال  24به طرح  پژوهش
پرداخته که هر یک در ذیل یکی از معیارهاي کیفیت  1جدول 

 گیرد.محیطی و متعاقبا رضایتمندي سکونتی قرار می
دهندگان از یک همچنین با توجه به سطح دانش عمومی پاسخ

سو و عدم آگاهی تخصصی آنها از سوي دیگر تالش شد 
ورت گرفته ص سازي الزم تا جاي ممکن در ارائه سواالتساده

و حتی به منظور جلوگیري از طفره رفتن و پر کردن سرسري 
ها به سمت گزینه خنثی)، گزینه پرسشنامه (انحراف پاسخ

متوسط از پاسخنامه حذف گردید و براي امتیازدهی به 
 ايگزینه چهار طیف هاي ارائه شده در این بخش ازگویه

زیاد)  خیلی -4 و زیاد -3 کم، -2 کم، خیلی -1( لیکرت
 از استفاده با هاداده تحلیل و در نهایت تجزیه استفاده شد.

 آمار توصیفی و استنباطی هايو روش SPSS22 افزارنرم

و ماتریس  ANOVAاي، تحلیل واریانس نمونه یک t (آزمون
همبستگی پیرسون) صورت گرفت. همچنین در ارتباط با 

نظر،  سنجی ابزاري پرسشنامه متناسب با اهداف موردصحت
و  89/0مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شد که معادل 

ها و قابلیت دهنده پایایی مناسب ابزار گردآوري دادهنشان

باشد. در درصد می 95باالي اعتماد به آن در سطح معناداري 
و مقدار  SPSSافزار در نرم Run-Testضمن استفاده از روش 

مورد همه متغیرها، ) در 05/0 از(بزرگتر  Pبه دست آمده براي 
هاي نمونه انتخابی تحقیق را مورد شرط تصادفی بودن داده

 تأیید قرار داد و عالوه بر این، شرط نرمال بودن توزیع در نمونه
به واسطه تعیین چولگی و کشیدگی مقادیر متغیرها بررسی 

توان ادعا ) می-1و  1شد که با توجه به وجود آنها در بازه (
به منظور  لذا .کنندتوزیع نرمال پیروي میکرد همگی از 

هاي هاي به دست آمده کاربرد روشتحلیل استنباطی داده
باشد که پارامتریک یاد شده مناسب است. الزم به بیان می

هاي دوم و سوم هاي بخشتطبیق نتایج حاصل از تحلیل داده
 پرسشنامه نیز به منظور اعتبارسنجی نتایج و تفسیر آنها انجام

 شد که به تائید روند انجام آن منجر گردید.
  مطالعه مورد محدوده -5

 مهر نمونه مورد بررسی این تحقیق، مجموعه مسکن

 5000شهرك دولت آباد شهر کرمانشاه تحت عنوان مجتمع 
واحدي دولت مهر است که بزرگترین مجموعه مسکن مهر در 

 3535حدود  1393باشد. تا پایان سال استان کرمانشاه می
واحد از  1100واحد مسکونی از این مجتمع واگذار گردیده که 

آن در اختیار کارمندان سازمان بهزیستی قرار گرفته و مابقی به 
میزان واگذاري این واحدها  2صورت آزاد بوده است. در جدول 

اي هاي اخیر نشان داده شده که خود نشانگر مرحلهطی سال
ارزیابی رضایتمندي سکونتی  برداري و امکانبودن فرآیند بهره
اي در موارد اولیه و در نتیجه اصالح ادامه به صورت مرحله

 باشد.فرآیند ساخت و ساز در فازهاي بعد می
  

Table 2: The number of units delivered from Dolat-e-Mehr Complex until 2014 (Source: Ministry of Roads and 
Urban Development) 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Number of units delivered 683 0 1385 725 742 3535 

  
توان به استقرار از نقاط قوت این مجموعه در نگاه اول می

ــیل آن در منطقه ــعت زمین و پتانس اي خوش آب و هوا، وس
سکوت حاکم  سبز، معابر عریض و همچنین  گسترش فضاي 

سوي دیگر باید عدم توجه به مسائل  بر منطقه اشاره نمود. از
ــرایط متفاوت فرهنگی در مکان ــایت با توجه به شـ یابی سـ

متقاضــیان مســکن مهر، یکنواختی الگوي طراحی و ســاخت، 

ساز شتاب ساخت و  زدگی اجرایی و در نتیجه کیفیت پایین 
به عنوان مهمترین  نایی را  مات روب خد یت کمبود  ها و در ن

برخی از  2این رابطه شـــکل نقاط ضـــعف آن بر شـــمرد. در 
ــکل ویژگی ــرایط محیطی بارز این مجموعه و شـ  3ها و شـ

موقعیت ســـایت آن را در قالب یک عکس هوایی به تصـــویر 
  کشد.می
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Fig. 2 Pictures of the current situation of the Dolat-e-Mehr residential complex 

 

 
Fig. 3 Aerial image of the Dolat-e-Mehr residential complex located in the Dolatabad town in Kermanshah 

(Source: Google Earth) 
 
 هاي پژوهشیافته -6

درصد از  9/53شناختی از منظر اطالعات جمعیت
درصد از آنها مرد  1/46دهندگان در این پژوهش، زن و پاسخ

درصد از آنها  2/77بودند که در این میان سطح تحصیالت 
درصد، باالتر از دیپلم بوده است.  8/22تر و پلم و پاییندی

، 20الی  15هاي سنی همچنین نمونه مورد بررسی به گروه
 61و باالي  60الی  51، 50الی  41، 40الی  31، 30الی  21

دهندگان به ترتیب سال تقسیم شد که بیشترین میزان پاسخ
د) و درص 7/31سال ( 40الی  31سنی  هايگروه به متعلق

درصد) است. با توجه به توضیحات  9/29سال ( 30الی  21
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شناسی (فرض بر توزیع نرمال و ارائه شده در بخش روش

بررسی  منظور هاي کمی پارامتریک) بهتناسب روش
معناداري امتیازات میانگین به دست آمده براي هر گویه از 
پرسشنامه (متغیرهاي مستقل) در میزان رضایتمندي 

یک  tکنین مجموعه (متغیر وابسته) از آزمون سکونتی سا
هاي به دست اي استفاده شد و در چند مرحله، میانگیننمونه

 2(مرتبه خیلی کم)،  1آمده از نظرسنجی با مقادیر عددي 
به عنوان میانه نظري طیف مورد بررسی  5/2(مرتبه کم)، 

درصد  95(مرتبه زیاد) در سطح اطمینان  3(مرتبه متوسط) و 
یسه گردید و از این طریق رضایتمندي افراد از هر یک از مقا

هاي مورد بحث، ارزیابی شد. همچنین این فرآیند با آیتم
هاي زیر مجموعه هر معیار براي هر یک از آنها تجمیع شاخص

و نهایتا تجمیع معیارها در رابطه با رضایتمندي سکونتی به 
قابل  3ل طور کلی، تکرار و ارائه گردید که در قالب جدو

هاي باشد. الزم به ذکر است که با توجه به میانگینمشاهده می
(مرتبه خیلی  4به دست آمده مقایسه آنها با مقدار عددي 

  زیاد) در هیچ موردي ضرورت نیافت.
گر جنسیت، سن و همچنین در ارتباط با متغیرهاي تعدیل

تحصیالت و رابطه آنها با رضایتمندي سکونتی از ماتریس 
تگی پیرسون استفاده شد که حاکی از فقدان رابطه معنادار همبس

درصد براي این نمونه خاص بود و این  95در سطح اطمینان 
به منظور  ANOVAمسئله با استفاده از آزمون تحلیل واریانس 

تعیین معناداري تفاوت میانگین امتیازات به دست آمده از 
  ردید.هاي مختلف جنسیتی، سنی و تحصیلی تائید گگروه

  
Table 3: Results for descriptive and inferential statistical evaluation (single-sample t-test) of residential 

satisfaction according to the criteria and indicators studied in the case study 

R
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Mean 
of 

scores 

Score 
evaluation 
at 95% CI 

Criterium 
Mean 

of 
scores 

Score 
evaluation 
at 95% CI 

Indicator 
Mean 

of 
scores 

Score 
evaluation 
at 95% CI 

2.22 Moderate 

Visual 
Suitability 2.06 Low 

Dimensions and sizes of 
blocks, units and residential 

spaces 
2.44 Moderate 

Visible views and 
landscapes 1.68 Low 

Variability 1.71 Low 

Access to a variety of 
amenities and recreation 

facilities 
1.28 Very low 

Variety of materials, 
textures and colors of 

spaces 
2.13 Low 

Flexibility 2.20 Moderate 
Relation and separation of 

zones (e.g. public and 
private) 

2.20 Moderate 

Adaptability 2.32 Moderate 

The appropriateness of the 
area for residential usages 2.38 Moderate 

The amount (number and 
size) of spaces in 
responding needs 

2.69 Moderate 

Access to public 
transportation 2.19 Low 

Population density of the 
complex 1.96 Low 

Silence and acoustic 
comfort 2.38 Moderate 

Permeability 2.62 Moderate 

Accessibility of the 
complex to the main routes 2.32 Moderate 

Accesses to residential 
units (stairway, elevator, 

hallway) 
2.92 High 

Readability 2.19 Low 

Physical appearance and 
facades of buildings 1.81 Low 

General and environmental 
arrangement of the 

complex 
2.03 Low 

Public lighting 2.53 Moderate 

Sustainability 2.19 Moderate 

Quantity and quality of 
green space 1.39 Very low 

Natural light and 
ventilation of residential 

units 
2.47 Moderate 
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Infrastructures including 
water, electricity, gas and 

... 
2.72 Moderate 

Access to health facilities 1.64 Low 
Access to important urban 

services 1.78 Low 

Repair and maintenance 
management 2.76 Moderate 

Safety and security of the 
complex 2.20 Moderate 

Stability and structural 
strength 2.57 Moderate 

Liveliness 2.47 Moderate Residents interaction and 
social participation 2.47 Moderate 

  
مشخص است  3بر مبناي اطالعات ارائه شده در جدول 

هاي مورد ارزیابی، عموما در بندي معیارها و شاخصکه رتبه
سطح کم و متوسط بوده و متعاقبا رضایتنمندي سکونتی از 
مجموعه مسکونی مورد مطالعه در سطح متوسط ارزیابی شده 

ط ها به پرسش مربواست. در نهایت باید عنوان نمود که پاسخ
تمایل  درصدي 9/42 از میزان نشان به بخش سوم پرسشنامه

ساکنین مجموعه به ترك واحد مسکونی خود و مهاجرت از 
درصد مایل به ادامه سکونت خود در  1/57شهرك داشته و 

 مجموعه بودند.

  بحث و استدالل -7
همان طور که اشاره شد میزان رضایتمندي سکونتی از 

درصد در  95سطح اطمینان  مجموعه مورد بررسی تحقیق در
حد متوسط ارزیابی گردید (تفاوت مقدار به دست آمده براي 

معنا و ناشی از خطاي محاسبات میانگین آن با مقدار میانه، بی
رسد با توجه به طیف اجتماعی بوده است) که به نظر می

پذیر جامعه و در ساکنین مجموعه از قشر کم درآمد و آسیب
ها از یک سو و فقدان دانش فق خواستهنتیجه محدود بودن ا

هاي یک مسکن مطلوب از سوي دیگر کافی در ارتباط با حداقل
توان میزان رضایتمندي واقعی از مجموعه را در حد متوسط می

ن یکدستی ساکنین از ـهمیرو به پایین عنوان کرد. در واقع 
د و سواد و البته نه از نظر فرهنگی، ـبی درآمـنظر سطح نس

کننده همگرایی نظرات و نداشتن تفاوت معنادار بین توجیه
هاي مختلف جنسیتی، سنی و امتیازات ارائه شده توسط گروه

گردد در این نمونه خاص، شود که سبب میتحصیلی قلمداد می
معناداري بین این متغیرها (که در چهارچوب نظري  رابطه

غیر اند) و متگر شناخته شدهتحقیق به عنوان متغیر تعدیل
وابسته تحقیق شناسایی نشود. در ضمن، انطباق نتایج کلی 
حاصل از بخش دوم پرسشنامه مبنی بر سطح رضایتمندي 
متوسط رو به پایین با نتایج بخش سوم آن که حاکی از تمایل 
نسبی ساکنین براي ترك مجموعه است به نحوي بر صحت 

به ذکر فرآیند ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج داللت دارد. الزم 

است که در اکثر تحقیقات پیشین، معیارهاي مورد بررسی 
مقوالت اجتماعی و فرهنگی و بویژه در رضایتمندي سکونتی از 

مقیاس شهري اقتباس و مورد ارزیابی قرار گرفته است. حال 
ناپذیر اجتماع آنکه در این پژوهش، نظر به تاثیرپذیري اجتناب

بوده که به معیارهاي  و فرهنگ از محیط کالبدي، سعی بر آن
کالبدي کیفیت محیط و البته مقیاس معماري توجه بیشتري 
معطوف گردد. موید این مسئله در تفسیر نتایج، معیار سرزندگی 
است که در مبانی نظري تحقیق با شاخص تعامل و مشارکت 

فرهنگی و برآیند  –اجتماعی به عنوان یک مقوله اجتماعی 
کالبدي) کیفیت محیطی و  تحقق معیارهاي دیگر (عمدتا

شود که رضایتمندي ناشی از آن معرفی گردیده و مشاهده می
سطح معناداري امتیاز کسب شده آن در پیمایش انجام شده با 
سطح معناداري رضایتمندي سکونتی از مجموعه منطبق است 

اي صحت چهارچوب نظري تدوین شده و و این خود به گونه
نماید. در ضمن رد نظر را تائید میفرآیند محاسباتی ارزیابی مو

گزارش وضع موجود و احساس ناشی از آن در نمونه مورد 
مطالعه پژوهش با برخی از گزارشات مشابه در تحقیقات قبلی 
همسو و با برخی ناهمسو بوده که متناسب با جوامع مختلف 
مورد ارزیابی و تفاوت انتظارات موجود در مناطق مختلف و البته 

ها قابل موردي در کیفیت طراحی و اجرایی نمونه هايتفاوت
  پذیرش است.

  گیرينتیجه -8
رضایتمندي سکونتی به عنوان یک احساس کلی، 

هاي مسکونی ترین موضوع واکنشی پیرامون محیطاساسی
است که در صورت عدم تحقق آن در مقیاس کالن قطعا به 

شهر ها و فقدان شکوفایی اجتماعی در یک منطقه، ناهنجاري
اهمیت این موضوع با توجه به نیاز شود. یا کشور منجر می

مبرم جامعه جوان ایران به مسکن و حجم باالي ساخت و ساز 
هاي کشوري مسکن مهر، مسکن اجتماعی و در قالب طرح

برداري اخیرا مسکن ملی، توجه به فرآیند ارزیابی پس از بهره
منظور تمهید هاي اولیه و اخذ بازخوردهاي اساسی به نمونه
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کند. چرا هاي بعدي را دو چندان میشرایط مناسب در نمونه

ها و عمل به تجارب کسب شده برداري صحیح از یافتهکه بهره
تواند با اثربخشی قابل توجهی به بهبود از این فرآیند می

هاي ریزي، طراحی و ساخت فازهاي بعدي طرحکیفیت برنامه
زمینه رضایتمندي هر چه مذکور منتج شده و از این طریق 

بیشتر ساکنین احتمالی را فراهم نماید. این مهم عالوه بر مهیا 
نمودن امکان اصالحات اثربخش در بهبود وضع موجود 

هاي ارزیابی شده با کمینه کردن نقاط ضعف طراحی ساختمان
رف ـهاي بعدي از صها یا مجموعهمانـو ساخت ساخت

ود ـثر در بهبم اـال کـن حـزاف و در عیـهاي گهـهزین
گزینی اقشار مختلف جامعه جلوگیري کرده و با راندمان سکنی

بسیار باالیی شرایط تحقق رضایتمندي کالن سکونتی و 
متعاقبا رونق اجتماعی ناشی از آن را در سطح ملی فراهم 

سازد. بر این مبنا در این تحقیق به ارزیابی پس از می
هر کرمانشاه برداري بزرگترین مجموعه مسکن مهر شبهره

واحدي دولت مهر به عنوان  5000تحت عنوان مجتمع 
شناسی و بسط اطالعات مطالعه موردي پژوهش با هدف آسیب

  علمی حاصل از آن پرداخته شد که نتایج آن به قرار زیر است: 
رضایتمندي در این مجموعه  میزان کمترین سطح از

مسکونی مربوط به کمیت و کیفیت فضاي سبز و همچنین 
باشد. پس از آنها، دسترسی به امکانات رفاهی و تفریحی می

اندازها، تنوع مصالح، هاي عمدتا معمارانه مناظر و چشمآیتم
ها، نظم بافت و رنگ در فضاها، جلوه نماهاي بیرونی ساختمان

عمومی و محیطی مجموعه و موارد عمدتا در مقیاس شهري 
هاي اربريدسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی و سایر ک

مهم و البته خدمات از جمله حمل و نقل عمومی و همچنین 
وضعیت تراکم جمعیتی، سطح رضایتمندي کمی را به خود 

دهند. بقیه موارد از جمله تعداد، ابعاد و اندازه اختصاص می
ها، واحدها و فضاها بویژه در پاسخگویی به نیازهاي بلوك

شنایی و تهویه ها، وضعیت روموجود، چگونگی تفکیک عرصه
ها که در فضاهاي عمومی و خصوصی و ایستایی ساختمان

عمدتا در مقیاس معماري مطرح هستند و تناسب منطقه براي 
هاي مجموعه، سکونت، سکوت و آسایش صوتی، دسترسی

امکانات زیرساختی، وضعیت ایمنی و امنیتی، مدیریت تعمیر 
اس شهري و نگهداري و تعامالت اجتماعی که معموال در مقی

باشند، حائز امتیاز در سطح متوسط گردیدند. مورد بحث می

بر این مبنا معیارهاي کیفیت محیطی و رضایتمندي سکونتی 
پذیري و خوانایی محیطی که شامل تناسبات بصري، تنوع

عمدتا جنبه کالبدي و معمارانه داشته در سطح پایین، ارزیابی 
نفوذپذیري، پایداري پذیري، سازگاري، گردید و موارد انعطاف

اجتماعی در حد متوسط  –و سززندگی با منشأ عمده فعالیتی 
توان سطح قرار گرفت. لذا به عنوان برآیند این ارزیابی می

رضایتمندي از مجموعه را متوسط و احتماال با توجه به طیف 
  دهندگان رو به پایین قلمداد نمود. خاص پاسخ

ئص اجرایی این گونه نظر به الگوهاي مشابه طراحی و نقا
هاي مسکن حداقلی و تعمیم نتایج این ارزیابی باید از طرح

توجه داشت که عالوه بر پردازش به ابعاد فعالیتی، اجتماعی و 
فرهنگی در این زمینه، ابعاد کالبدي موضوع نیز مورد تمرکز 
قرار گرفته و همچنین عالوه بر مقیاس شهري به مقیاس 

یز توجه خاص شود. بر این مبنا ها نمعماري این مجموعه
ریزي، طراحی و ساخت توان پیشنهاداتی به منظور برنامهمی

هاي آتی ارائه نمود که در ادامه به برخی از مهمترین مجموعه
  شود:آنها اشاره می

  تهیه چک لیست اصول و استانداردهاي طراحی در
هاي معماري و شهري و رعایت آنها به منظور ارتقاء مقیاس

ایتمندي سکونتی با توجه به کلیه معیارهاي کیفیت رض
محیطی بویژه از منظر تناسبات بصري، تنوع پذیري 
کالبدي و فعالیتی و همچنین خوانایی فرمی و عملکردي 

ترین امتیاز را کسب هایی که پایینبا تاکید بر شاخص
اندازها، تنوع مصالح، موارد مناظر و چشماند از جمله نموده

ها، گ در فضاها، جلوه نماهاي بیرونی ساختمانبافت و رن
  نظم عمومی و محیطی

  ارتقاء کمیت و کیفیت فضاي سبز در محوطه
  هاي مسکونی متناسب با جمعیتمجموعه

  تفریحی در مجموعه یا حداقل  –تمهید امکانات رفاهی
 تسهیل دسترسی به آنها

 به مجموعه و  هاي مناسبریزي و تمهید دسترسیبرنامه
 هاي شهري به سایر کاربري از آن

هاي ها و گروهواگذاري واحدهاي مسکونی به طیف
گیري ریزي قبلی به منظور شکلاجتماعی خاص با برنامه

واحدهاي همسایگی با اجتماعات یکدست بویژه از منظر 
   فرهنگی در راستاي ارتقاء مشارکت و تعامالت اجتماعی
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Background and Objectives: In recent decades, the urban population has experienced 
rapid growth due to migration from rural to urban areas, especially in developing 
countries. Thus, urbanization is considered one of the most significant phenomena of 
the present era. Iran is no exception, and urbanization has seen considerable changes in 
this growth, which has created a surplus of demand in the housing sector, the immediate 
result of which is a sharp increase in the costs of housing. Therefore, planning and 
constructing mass housing projects, including Mehr housing, as a large-scale national 
project to provide accommodation for low-income groups, is of paramount importance. 
Given the phase-by-phase nature of implementation in such projects at different times 
and regions, it is necessary to measure the level of satisfaction of the people residing in 
some of these housing complexes. This research examines the qualitative effectiveness 
in people’s lives and determines the positives and mainly the negatives to improve the 
prospective phases. As a systematic process, post-occupancy evaluation methods focus 
on assessing residents’ needs from perspectives of safety and security, functionality and 
utility, and in general physical comfort and peace of mind. Thus, this process has a 
strategic role in formulating and correcting the process at hand through receiving 
feedback from environmental users of the occupied housing complexes. It also 
contributes significantly to the success of the design and liveliness of the residents, who 
are among the more vulnerable and sensitive sections of society, and as a result, 
contributes to social prosperity. Accordingly, the main purpose of the research is to 
emphasize the role of post-occupancy evaluation in the early stages of large-scale 
construction projects to employ the findings in ensuing similar projects and, therefore, 
improve the satisfaction of residents of similar projects. Due to the significant budgets 
spent on such projects, such evaluations are also necessary to prevent the loss of 
national wealth. 

Method: In this research, the case study strategy and the hybrid (qualitative-
quantitative) method were used, i.e. First, the theoretical framework was formulated 
descriptively-analytically, and then the field data were collected through the 
distribution of the researcher-made questionnaire among the research population. 
Finally, descriptive and inferential statistical analyses of the data and generalization of 
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results were presented in the form of research suggestions. This research’s case study 
was Dolat-e-Mehr residential complex, located in Dolatabad town in Kermanshah city, 
and the sample size was estimated using Cochran’s formula. The respondents were 
randomly selected, and the data were subsequently analyzed using SPSS 22.  

Findings: Contrary to most similar studies, the results of this research indicate that 
despite the relative satisfaction of residents with the activity-based and social criteria, 
the lowest level of satisfaction was witnessed in physical criteria, including meeting the 
needs of environmental comfort, especially in the architectural scale of buildings. 
Environmental quality and residential satisfaction criteria, including visual suitability, 
environmental variability, and readability, which are mainly of physical and 
architectural nature, were evaluated as low. In contrast, flexibility, adaptability, 
permeability, sustainability, and liveliness, which are mostly activity-based and social 
factors, were assessed as moderate. Thus, the overall level of satisfaction with the 
complex can be considered moderate and possibly on the downside, considering the 
particular demography of respondents. In the end, it is noteworthy that the results of 
the present study indicate that the lowest level of satisfaction in Dolat-e-Mehr 
residential complex was attributed to the quantity and quality of green space, as well as 
access to welfare and recreational facilities. Subsequently, the main architectural items 
of landscapes, the variety of materials, textures, and colors in environments, the facades 
of the buildings, the general and environmental arrangement of the complex, and the 
items mainly on the urban scale, namely access to health, hygiene and other important 
centers, and, of course, services such as public transportation, as well as population 
density, have been attributed to little satisfaction. Other subjects including the number, 
dimensions, and size of blocks, units, and spaces, especially in meeting existing needs, 
separation of zones, lighting, and ventilation in public and private spaces, and 
buildings’ stability, which are mainly of the architectural scale, were assessed as 
moderate. Moreover, the suitability of the area for accommodation, silence and acoustic 
comfort, access to the complex, infrastructure facilities, safety, and security status, 
maintenance management, and social interactions, which are usually discussed on an 
urban scale, were also scored moderate. 

Conclusion: By a generalization of the results of this survey and also considering the 
similar design patterns of mentioned types of these minimal housing plans and the 
existing executive defects in them, it should be noted that in addition to concentrating 
the activity, social, and cultural dimensions, the physical aspects of the subject should 
also be focused in this field. Moreover, it is necessary to pay special attention to the 
architectural scale as much as the urban scale of these complexes. Accordingly, 
suggestions can be made for planning, designing, and constructing future buildings. 
Some of the most important of them are mentioned below: 
 Preparing a checklist of design principles and standards in architectural and urban 
scales and observing them to improve residential satisfaction according to all 
environmental quality criteria, especially in terms of visual proportions, physical and 
activity flexibility, as well as formal and functional readability with emphasis on the 
low-scored items including landscapes, variety of materials, textures and colors in 
spaces, attractiveness of buildings exteriors, public and environmental order. 
 Improving the quantity and quality of green spaces in residential complex areas in 
accordance with the population. 
 Providing recreational facilities in complexes or at least facilitating proper access 
to them. 
 Planning and preparing appropriate access to complexes and from them to important 
urban uses. 
 Affecting neighborhood units by allotting housing units to specific social groups 
with homogeneous communities to promote participation and social interactions. 

Key words: 

Post-Occupancy Evaluation, Environmental Quality, Residential Satisfaction, 
Maskane-e-Mehr 
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