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Abstract  
Mehr housing is one of the solutions to the housing shortage to provide 

housing for low-income people in the community. But in terms of 

architecture, from all spatial, physical, economic, and social dimensions, and 

residents' satisfaction, it suffers from numerous problems. This study aims to 

investigate Mehr housing in terms of physical and social factors. The results 

of studies showed that comfort and security have the greatest impact on the 

housing architecture of the new city of Sahand. There is a significant 

relationship between physical components such as space form, space size, 

visual and environmental comfort, spatial organization and location, and 

sense of security, which unfortunately has not been considered in the design 

of Mehr housing. The beauty of the landscape as a criterion affecting the 

social quality of life of residents to date has resulted in nothing but the 

production of anhydrous, shapeless, uninspired, inanimate, monotonous, and 

without a specific spatial organization. Also, the factors of building strength 
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in Mehr housing have been one of the challenges that have been linked to 

social debates in various studies, such as the lack of trust of Mehr housing 

residents in these complexes and the recent earthquakes and the role of these 

complexes in casualties. The lives and finances of the citizens have been 

lost, and the citizens of Mehr Housing have also lost their public trust in 

these complexes. 

Keywords: Mehr Housing, Physical and Social Factors, Architecture 

Sahand New City. 
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در شهر  یاجتماع -یمهر از بعد کالبد مسکن میمفاه یبازخوان
 سهند )مورد مطالعه: مجتمع آفتاب( دیجد

 رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یدکتر یدانشجوییباقررضا
 

 .رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاد محمدرضاپاکدلفرد
 

 .رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریدانش یساربانقلیحسنستار
 

 .رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار اریاستاد نامداریشبنماکبر
 

 چکیده 
؛امابهلحاظباشدیدرآمدجامعهممسکنافرادکمنیکمبودمسکنبرایتأمیهاراهحلمهریکیازمسکن

یشماریمعماریازهمهابعادفضایی،کالبدی،اقتصادی،اجتماعیورضایتمندیساکنیندچارمشکالتب

نتایجمطالباشدیمهرازبعدعواملکالبدیواجتماعیماست.هدفپژوهشحاضربررسیمسکن عات.

هایمهرشهرجدیدسهنددارد.بینمؤلفهرادرمعماریمسکنرینشاندادکهآسایشوامنیتبیشترینتأث

مکان فضاییو سازمان محیطی، آسایشبصریو فضا، اندازه فضا، فرم قبیل از قبیل از یابیوکالبدی

مهربهاینموضوعتوجهنشدهاندکهمتأسفانهدرطراحیمسکناحساسامنیترابطهمعناداریقائلشده

تأث عنوانمعیار به زیباییمنظر نتیجهرگذاریاست. امروز به ایجزبرکیفیتاجتماعیزندگیساکنینتا

بیتولیدفضاهایبی بیهویـت، فاقدقلمرو، دربرشکل، یکنواختوفاقدسازمانمشخصفضایی، روح،

درمسکنمهریکیازچالش بنا همچنینعواملاستحکام استکهدرتحقیقاتییهانداشتهاست. بوده

مهرنسبتبهعیپیوندخوردهاستچنانکهباتوجهبهعدماعتمادساکنینمسکناجتمایهامختلفبابحث

هادرتلفاتجانیومالیشهرونداندرپیهایاخیرونقشیکهاینمجتمعهاوباتوجهبهزلزلهاینمجتمع

 .هاسلبنمودندمهرنیزاعتمادعمومیخودرانسبتبهاینمجتمعداشتهاست،شهروندانمسکن

   .سهند دیشهر جد ،یمعمار ،یو اجتماع یمسکن مهر، عوامل کالبد :ها واژهکلید
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 مقدمه 
شهریسیاست بازآفرینی کنونی شهریهای مشکالتمسکن حل راستای هایمدلدر

شدهرسیدگیکندودرنتیجهطلبدکهبهفرسودگیدرمحیطساختهارزیابیجدیدیرامی

استراتژی کارآمد نوسازی راهای پایدار مسکنو زمینه میدر -Serrano)دهدارتقا

Jiménez et al, 2021اهمیترفعنیازسکونتباعثشدهاستکهبسیاریاساسنیا(.بر

 Wu)داشتهباشندمرتبطبامسکن)مدیریتمسکن(،سازمانهاداراییکیاچندازدولت

et al, 2020الیه از که امری فضا(. متفاوت؛ نگرشی یکهای اعضای خصوصی یی

( اقتصادKim et al, 2020خانواده رشد به دستیابی برای راهی و اجتماعی هزینه ی(؛

(Kuttner & Shim, 2019؛صنعتی،بابازدهتولیدیکمتریدرمقایسهباصنایعتولیدیو)

ریزانقرارگرفتهاست.باتوجهبهاهمیت(موردتوجهبرنامهMaalsen, 2019)یرساختیز

هادرسراسرجهان)باسطوحمختلفدسترسیبهمسکنبهعنوانیکنیازاساسی،دولت

تأم دنبال به نظرنیکارآمدی( در بهینه حل راه هستند، اساسیبرایشهروندان نیاز این

ودرآمدمسکناجتماعی)یامسکنعمومی(مسکنبرایاقشارکمنیشدهبرایتأمگرفته

 مباهدفتأمینمسکن اجتماعی مسکن قیمتاست. یکدرمانتواندیارزان عنوان به

(.ایرانمعاصرازMorey et al, 2020نابرابریدردسترسیبهمسکندرنظرگرفتهشود)

شمسیپیش سده قالبگفتمانآغاز در تولیدفضاهایشهرییهارو، به سیاسیغالب،

س استکه پرداخته دوره هر در ازیگذاراستیمتفاوتی یکی شهری، مسکن و زمین

عواملمحرکهاینفرایندونیرویپیشبرندهآنبودهاست.اگرسدهمعاصررابهنیترمهم

تاکنونتقسیمنماییم،هردورهدردرونخوددارای0075و0011-75دودورهاصلی

هایفتمانتقسیماتمتفاوتیخواهدبودکهمتأثرازعواملمختلفدرونیوبیرونی،ازگ

هاگاهدهیبهفضایسکونتسرزمینیاستفادهنمودهاست.اینگفتمانمتفاوتیبرایشکل

سرما سوسیالیستیبریدارهیتحتتأثیر تفکر تحتتأثیر گاه رهاسازیو مرز جهانیتا

گرفتهبراساساینفرایندها،درشکلیهاکنترلکاملفضاواقتصاددستیازیدهوفرم

(.0011،زادهیدهفضاهایاجتماعیمتفاوتیبودهاست)حاجبرگیرن
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خورشیدیبا01درکشورایرانوبهطورخاصپسازانقالباسالمیابتدادردهه

مشکلتأم محققنیطرحزمینشهریتالشگردیدکه برایهمگان حداکثریمسکن

جر رشدجمعیت، اما روندهایاقتصادیهاانیشود، همراه بعدیهایدردههجمعیتیبه

انبوهیازجمعیتبدونمسکن)بهطورخاصدرفضاهایشهری(برجایگذاشت.نتایج

نظیرییهافرهنگیودرقالبشاخص-درحوزهپایداریاجتماعیدهدیمطالعاتنشانم

امنیت،هویت،احساستعلق،وفضاهایفرهنگیمسکنمهرکاراییالزمرانداشتهاست

قرب و )برزگر نابرابر0031انی، انواع سوییخلق از بریهای(. مسکن بازار اقتصادیدر

حسبجایگاههزینهمسکندربودجهخانواروتوزیعجغرافیاییاقشارمختلف،زمینهخلق

نابرابرفضاهایشهریدرتهرانمعاصرشدهکهاینروندموجببازتولیدانواعنابرابریدر

هایسکونتیشامل:لذاکیفیت.(0037)شالچیوجنگ،شودیکالناجتماعیمیحوزه

ابعاداقتصادیوکالبدی،فرهنگیوکالبدی،فرهنگیوزیستمحیطیوزیستمحیطیو

ک است، نتوانسته مهر )بهمنیویهاتیفیکالبدیمسکن نماید ارائه مناسبسکونتیرا

 تفریحی،0037قائدرحمتی، و آموزشی واحدهای کمبود فاضالب، طرح اجرای .)

خیابان آسفالت شهری، راهفضاسازی و پارک مانند عمومی فضاهای تأمین و هایها

وجدول واحدها مکانکشیخیاباندسترسیبه نیزدرحوزه روبروست. یابیمطالعاتها

بااولویتومناسبیهاشدهمحدودهانتخابیهادهدکهمحدودهورتگرفتهنشانمیص

احداثمسکنتشخیصدادهنشده ازآنجاکهمطالعهارتباطمیاننتایج.(0030اند)قنبری،

ساختوتولیدمسکنانبوهومناسباتاجتماعیحاصلازآندرایرانیهایگذاراستیس

نگرفت قرار مدنظر مطالعهچندان پژوهشحاضر است، میاه محسوب ازشودیجدید .

سهند جدید شهر مهر مسکن مشکالت حوزه در جامعی مطالعات که چند هر سویی

مسکنازساختاروچارچوبیهاصورتنگرفتهاست،اماباتوجهبهپیرویکلیتطرح

درمطالعاتادعانمودکهمجموعهمسائلمختلفپیشرویاینمساکنتوانییکسان،م

باشد.صورتگرفته)درشهرهایکشور(قابلارجاعبهمسکنمهرشهرجدیدسهندنیزمی

منظر از مهر مسکن بازنمایی که است استوار امر این بر تحقیق شکافذهنی بنابراین

اجتماعیدرشهرجدیدسهندچگونهاست؟-کالبدی
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 پیشینه تحقیق

گذاریاجتماعیحوزهمسکنهایسیاستچالش(دربررسی0035محمدیوهمکاران)

نتایجبیانگرآناستیهایگیریناهنجاروتأثیرآنبرشکل اجتماعیمسکنمهرپرند،

های؛یعدمدسترسیبهمؤلفههایاجتماعیدربینساکنانمسکنمهرنتیجهکهناهنجاری

 و ارتباطی کنترل، و نظارتی تفریحی، و فراغتی خاطر، اجتماعی،حستعلق تعامالت

هایفرهنگیاستکهسرمایهاجتماعی،تجانسفرهنگی،دسترسیبهکارواشتغالوسرانه

تاحدزیادیدرمحدودهموردمطالعهرعایتنشدهوبروزپیداکردهاست.

مسکنمهرباتوجهیپروژهیشناسبی(درآس0035شکوهیبیدهندیوهمکاران)

کهدهدیتحقیقنشانمیهاافتهیگویبومیسکونتبندرخمیر،شهرسازیالیهابهآموزه

اقلیمی،تعادلینهییابی،فرآیندشهرسازی،ارتباطبازمازنظرمکانتوانیمسکنمهررام

درتوسعه،هویتشهری،معماریوسیماومنظرشهریوانسجامیریپذاقتصادیورقابت

ر نقدها، این برای نمود. نقد وحلاهاجتماعی شهرسازی بومی الگوی در روشنی های

مسکنمهرموجبچنینیهاهادراجرایپروژهمعماریوجودداردکهمغفولماندنآن

مسائلیشدهاست.

( (درارزیابیمیزانرضایتمندیساکنانازمسکنمهر0031پوراحمدوهمکاران،

 کل از پاسخگویان که داد نشان نتایج شیراز، وحدتشهر شاخصاستحکام5مجتمع

اند.مجموعمیانگینکلیاینشاخصرضایتنداشتهوآنرابدارزیابیکرده0مسکن،از

.درباشدی(ودارایوضعیتنامطلوبیم7/0توسط)ازحدمترنیی(،پا05/٢شششاخص)

میانگین با روز طول در ساختمان داخل روشنایی و شاخصوضعیتنورگیری مقابل؛

(،بیشترازحدمتوسطوازنظرپاسخگویانمطلوببودهاست.معمریوهمکاران17/0)

کمدرآمدشهریازمنظریهاتأمینمسکنگروهیهااستی(درارزیابیوپایشس0031)

مییهاشاخص نشان فریدمن نتایجآزمون گرگان، مهر پایینپایداریمسکن تریندهد

شاخص مؤلفهوضعیت میان در مسکن پایداری مصالحهای نوع به کالبدی بعد های

شدةمسکنمربوطمهرنیزبهقیمتتمامهایاقتصادیمسکنگردد.بیشترسطحجنبهبرمی
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در اجتماعیاست. پایین-ابعاد خانوارها، خصوصی حفظحریم رافرهنگی میزان ترین

ازمؤلفه نبودفضایپارکوفضایسبزمرتبطهایزیستدارد. محیطیکمترینمیزانبا

هم میزان بیشترین نوعاست. که است مسکن کالبدی و فرهنگی ابعاد میان بستگی

همهم ضریب و مثبت بستگی )است.00/1بستگی همکاران پورو در0033ساالری (؛

م نشان نتایج رشت، شهر رویکرددهدیارزیابیکیفیتزندگیساکنینمسکنمهر که

یهاموجوددرتأمینمسکناجتماعیدرکشورماننیازمندبازنگریجدیاستوشاخص

کیفیتمحیطشهریبایدبهعنوانبخشمهمیازمعیارهایمسکنقابلاستطاعتلحاظ

همکاران)گرد راموسو )بررسیشرایطمحیطیو٢101ند. عنوان با تحقیقخود در ،)

کیفیتزندگیدرمسکناجتماعی:مقایسهبیندومحله(،نشاندادندکهکاربرانمسکن

 Ramos etاجتماعیرضایتبیشتریازشرایطکیفیتمحلزندگیومحلهخوددارند)

al, 2018).(٢101دایوروهمکاران،)هاوحکمرانیکیفیتدادهخودباعنوان) درمطالعه

دریکطرحمسکناجتماعیانگلیس:پیامدهایمربوطبهشهرهایپایدارهوشمند(؛نشان

برابرسطحملیدر داراینرخبیکاریدو نرخبیکاریساکنانمسکناجتماعی، دادکه

قالهخودباعنوان)مسئله(،درم٢101سادربرگ)(.Duvier et tl, 2018)انگلیسهستند

اجاره بهرهیامسکن میبردار: نشان پاککردن(؛ و اخراج فقردهدی، مناطق بیشتر در

ناامنیمسکناجاره طریقشکلمیانشین، سه ردیگیاز طریقیبرداربهره-0: از زیاد

 بها ب-٢اجاره و خانمانیاخراج فقیر، افراد پاک-0کردن و مسکنیسازکوبیدن

درمطالعاتخودبا؛(٢103فرینسینگر)(.Soederberg, 2018)بهدالیلمختلفیااجاره

شدهبرایافرادیکهدارایمشکالتروحیعنوان)مسکنپشتیبانیشدهومحیطساخته

روش با تئوری بررسی به ویهاهستند(؛ )روحی انگیزشی حقیقتعوامل در مختلط،

خابکاربرازطراحیمسکنهستند.عزتنفسوخودآگاهیمالکانتکنندهنییروانی(تع

شکل انگیزه بر مالی( توان همراه یکمحیطزندگیمناسبتأث)به گذاردیمریدهیبه

(Friesinger, 2019).( همکاران و ٢1٢1موریه ،)( عنوان با خود اثر بررسیگرمایدر

بیانمیبیشازحددرمنازلمسکناجتماعیدرمرکزانگلیس( داردمسکناجتماعی،؛

غیردولتییاترکیبیازیهااستکهتوسطدولتیاسازمانیاشاملنوعیمسکناجاره
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هدفآنتأمینمسکنارزانقیمتاست.واگذاریمسکنشودیهردوساختهم ،معموالً

م صورت مسکن( به )نیاز آزمایی راستی معیارهای با عموماً مسکنردیگیاجتماعی .

تواندبهعنوانیکدرماننابرابریدردسترسیبهمسکندرنظرگرفتهشودجتماعیمیا

(Morey et al, 2020) گریتبرک). و )مدیریت٢1٢1منویل عنوان با خود مقاله در ،)

سازمان در مییهاعملکرد بیان اجتماعی( مسکن در مطالعه تواناییترکیبی: عدم دارد

هابهفکرنیازهایسکونتیخودباعثشدهاستکهدولتنیازجامعهدرتأمییهابخش

اقتصادیساختو-هاورویکردهایاجتماعیمسکنبرایاینقشربیافتند،مکانسیمنیتأم

استامادرمجموعحولمیزانییهاواگذاریچنینمسکنیدرسطحجهاندارایتفاوت

باعنایتبهمروریبرنتایج(Manville & Greatbanks, 2020)درآمدسامانیافتهاست

گرفتهدرحـوزهمسکنمهرنمایانانجامیهااظهارنموددرسابقهپژوهشتوانیادبیاتم

سازیاینموضوعصورتنگرفتهاست،تاکنوناقدامدرخورتوجهیدرخصوصشاخص

راموس مقاله از غیر و ) است همکاران حوزه٢101و در تاملی قابل انتقادات با که )

وشاخصنگرش مابقیپژوهشها است، مواجهشده نظریوها حدتبیـینساختار در ها

باقیماندهتشریححوزه ازاها  تحلیل یک ارائه با بتواند که تحقیقی جایخالی رونیاند.

کالبدی-بازنماییکیفیتاجتماعی مسئله از جامعی دید که علمی یهاروش به متکی

اجتماعیدر-روپژوهشحاضرمسکنمهرازبعدکالبدیایناست.از مسکنمهرخالی

موردتوجهقراربومی شهرجدیدسهندوعواملمؤثربروضعیتآنرادریکچارچوب

است. موضوعی لحاظ به اگرچه حاضر پژوهش که گفت توانیم منظر این از داده

)توسعهپایدار،کیفیتآن به مختلفیهاجنبه از و مختلف موارد در )مسکناجتماعی(

 و محتوایی لحاظ به قرارگرفتهاست،امایبررسمورد زندگی،عدالتاجتماعیوغیره(

 تحقیقات از را آن متعددی فرازهای و بوده نوآوری شده،دارایگرفته بکار یهاروش

می.سازندیم متمایز پیشین را موضوع این بررسی اهمیت عمدهلذا محور دو در توان

پیشرفت ویژگینظریاینمطالعهکمکبه ارزشعملی. ارزشنظریو نمود: خالصه

برنامه و موضوع ادبیاتعلمی بر افزودن و اجتماعییزیرتخصصی کالبدی-بازنمایی

 و است بنیادینصورتنپذیرفته یهایزمینهفوقبررس در باشد،زیراتاکنونمسکنمهرمی
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 و پژوهشگران توجه و یبررسمورد چندان تاکنون موضوع این نیز ما کشور در آن تبعبه

و نداشته قرار ریزانبرنامه بهبود تغییر، در خود نوبه به پژوهشنیز ارزشعملی است.

برنامهاصالحروش با الگوهایمواجهه و خواهدیزیرها اجتماعیوکالبدیمسکنمهر

بود.

 مبانی نظری تحقیق

 مسکن مهر

موضوعاتنیزتریانگجانیوهنیترتاریخیمسکنبهعنوانیکیازمهمپرداختنبهپیشینه

استوداکردهیعلمیبشراستکههمگامباسیرتاریخیزندگیبشریومدنیتتکاملپ

شرایطمحیطیوانسانییرگذارینشاندهندهدرجهمدنیتیکمکاندرگذشتهونحوهتأث

آناست) Alves, 2021: 3بر مسکناجتماعیبرایچالشفعلیتر(. ویجتأمینپایدار

ودسترسیبهخدماتدرسرتاسرهارساختیجمعیتجهانینیازبهارزیابییکپارچهازز

هادرمسکنیکیازنیازهایبشربودهوهموارهدولت(.Gay et al, 2020: 4قلمرودارد)

نیتریمناسبازاساساند.دسترسیبهمسکنراتدوینکردهییهااستیجهتتولیدآنس

مشکالت با شهروندانکمدرآمدرا افزایشجمعیتشهری، با نیازهایانسانیاستکه

یادهیعد همکاران، است)ساعدیو کرده 0033مواجه بینس15: این در یهااستی(.

 ,Mann & Hannel)دهدیومسکنزندگیروزمرهماراتحتتأثیرقرارمیزیربرنامه

2021: 3 حلم(. راه یکیاز انبوه توسطصنعتساختیهاسکن وسازاصلیاستکه

 ,Karji et alبرایتأمینتقاضایمسکنکهبهسرعتدرحالرشداستاجراشدهاست)

حلقه(.5 :2019 گرفتهیامسکنمهر، نظر اقداماتیدر زنجیره سالاز در که یهاشده

برایپاسخ ییگوگذشته، مسکناقشار نیاز ایرانیبه پائینجامعه متمایلبه حالو میانه

اقداماتیکههموارهدرپیپاسخگوییجامعهگرایانهبهمسئلهمسکنشکل گرفتهاست.

داشته خود کار دستور در مسکناجتماعیرا شعار زاده،بوده، محمود و )بیدابادیان اند

یاحداثیخواهندبودو(.دراینطرحمتقاضیانتنهامالکاعیانیواحدمسکون٢:0030

دارهرگونهانتقالملکهمراهباعرصهخالفقانونوباطلاست.طرحیاستبرایخانه
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بزرگساخت قالبپروژه بضاعتدر بی افراد واحدونیلیمکیشدن هزار پانصد و

مختلفمانند:وزارتمسکن،وزارتتعاون،بنیادمسکن،یهامسکونیباهمکاریدستگاه

شهردار هایبانکمرکزی، ...)محمدیبریمانلو، مرکزیو بیمه ،0030 عمده00: ترین(.

درچهاردستۀکلیتوانیمهروارداستراممسکنیهاهاوایراداتیکهبهپروژهآسیب

:0031کرد)ناصری،یبندیدستهاقلیمیومنظرشهر-کالبدی،اجتماعی،زیستمحیطی

تورماقتصادملیوهمزمانباصعودروبهافزایشی(.طرحمسکنمهرکهدردوره03

قیمتمسکن،موادومصالحساختمانیبهاجرادرآمدهواهدافزیررادربرداشتهاست:

-٢کاهشقیمتزمین-0 یهانهیکاهشهز-0ساله33واگذاریزمیندرغالباجاره

تحتپوششقراردادناقشار-0نوینساختمانیهایاجرایساختمانبااستفادهازفناور

محروممتقاضیمسکن.بهمنظورتحققاهداففوق،دووزارتخانهمسکنوشهرسازیو

وزارتخانهیهاتعاونبهعنواندستگاه دیگر ودستگاهاصلیطرحمشخصشدند. یهاها

نقشتأمیربطیذ برعهدههارساختینزنیز، درغالبشورایعالیمسکن، وتسهیلرا

گرفتندوبامسئولیتمستقیمرئیسجمهور،بهصورتدقیقهماهنگرونداجرایطرحرا

اخیربهنام)طرحیها(.آنچهطیسال0030:01مدیریتوپیگیرینمودند)حبیبینوده،

نیجدیدبرایتأمیااست،تجربهمسکنمهر(دروزارتمسکنوشهرسازیمطرحشده

مسکنکمیهامسکنگروه ایرانپروژه در است. مدرآمدبوده را عنوانتوانیمهر به

سیاستتأمنیتربزرگ مسکنشهریشباهتزیادیبه تولیدوعرضه زمینونیپروژه

حمایتآژانس11و51یهاخدماتداردکهدردهه همچونیالمللنیبیهامیالدیبا

با0030:00٢سازمانمللوبانکجهانیبهاجرادرآمدهاست)شاطریانوهمکاران، .)

هایمختلفهاوزمانشدهودرسایتتوجهبهاینکهاینطرحدرمقیاسکالنملیمطرح

پروژه و امکانبررسیدقیقنمونهیهابهصورتفازها درآمده اجرا مرحله به یهامجزا

به به ویبرداررهاولیه بایدها تدوین ضعفو راستایتعییننقاطقوتو در آن رسیده

بعدیاینطرحمیسربودهکهمتاسفانهجاییهانبایدهادرطراحیواجرایفازهاوپروژه

برنامه در اساسی راهبرد این میزیرخالی چشم به آن رضایی،خوردیکالن و )زهره
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0033 :0 دیدگاه(. ذیل مسکنگروههایمرجدول حمایتاز وتبطبا درآمد هایکم

 :گذاردیاجتماعیرابهنمایشم

 درآمد و اجتماعی  مرتبط با مسکن گروههای کم یها دگاهید .9جدول 

 (57: 3131آژند، )ماخذ: 

 تولید فضا از منظر اجتماعی

تولیداقتصادینیستبلکهکنشگرانومعانیکهآناندر مبتنیبرشیوه تولیدفضاصرفاً

بههمیندلیللُفِوردهندنیززندگیروزمرهبهمحیطخودمی دراینفرآیندنقشدارند.

مدیامعنایگسترده را فضا تولیدو وجوداز فضا از تصور قبلازویدو تا دارد. نظر

هایفکریودومیدرطبیعتوادراکداشت:فضایذهنیوفیزیکی.اولیدرحیطهنظام

اضافه لُفِورمفهومفضایاجتماعیرا نیروهایحسیقرارداشتاما کردکهدرارتباطبا

 دیدگاه مارکسیستی دیدگاه کالسیک نو گرا دیدگاه جامعه یشناخت دیدگاه بوم

ایندیدگاهبرپایهمکتبشیکاگو،

تنازعبقاوصحنهشهریرامحل

تردربهترینمناسبیریگیجا

.درکندیفضایشهریتحلیلم

نتیجهساختمناطقمسکونیمتغیر

حسابوابستهچنینتنازعیبه

کهمتغیرواسطآنطبقهدیآیم

اجتماعیاست.تضادنهفتهدربطن

تبعآندرزندگیجامعهوبه

شهری،مناطقمسکونیطبقات

وکندیمتمایزممختلفراازهم

هرچهازطبقاتباالیجامعهبه

سمتطبقاتپایینحرکتشود،

.اینشودیمتریمعضلمسکنجد

رویکرددرکمهمیازنحوه

کارکردفضاییبازارمسکنپیش

.نهدیروم

ازدیدگاهاندیشمندان

وجامعه )مکتبجامعهگرا

گرایانجدید

(،پیدایشهاستیالی)سوس

درآمدوفقر کمیهاگروه

درجامعهشهریوبتبعآن

بحرانمسکندرکشورهای

درحالتوسعه،ناشیاز

عملکردروندطبیعیمیان

کاروسرمایهاست.نتیجه

قهریاینعملکردقوانین

حاکمبرنظاماقتصاد

،تمرکزویدارهیسرما

انباشتسرمایه،رشدنامتعادل

اقتصادیوبروزتضادهای

اجتماعیاست.

دراینمکتببیشترینسود

کنندهوبرایمصرف

بیشتریننفعبرایتولید

کنندهازطریقعاملرقابت

کهتنظیمومعدلکننده

تولیدبامصرفاستبه

دستآید.دراینمکتب

درکاربریزمین،برآزادی

هاهاوبنگاهانتخابخانواده

وعدمکنترلشودیتاکیدم

ومحدودیتموردنظر

است.

درایندیدگاهفقرشدید

شهریازجملهفقدان

مالکیتمسکنیکیاز

تولیدطبقهپارارمترهایباز

کارگروتهیدستانشهری

یطوربنیاداست.لیکنبه

نظریهمارکسیستیبهمسئله

مسکنازنظریهانگلسو

.ردیگیمارکسنشاتم

کهانبوهافرادبهیامسئله

.کارگرانبااندیدستمزدمتک

مراتببیشتریازشدتیبه

نرخاحداثمسکنکارگری

واردرشهرهایبزرگتوده

.ندیآیگردهمم
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(.درحالحاضرممکناستکهشاهدظهورشکل0035تولیداست)قلیپوروهمکاران،

تاریخیجدیدیازشیوهتولیدیتولیدباشیمکهدرآنکارکرددولتبهعنوانکارگزار

)هم خود قلمروی مقکاالسازی در منطقهیهااسیزمان برتریملی، شهری( و ای

است.قهساببی داخلساختماننهادیدولتکسبکرده عملیاتتنظیمیدر سایر ایبر

دموکراتیکاگرچهاینکارکردتولیدگرایانهتولیدقدرتدولتازقبلدرشکلسوسیال

م نظر به بود، نمایان تولید دولتی نشانهرسدیشیوه تولید شیوه نولیبرال و جدید شکل

هایجدیدهایتولیدیسرزمینیوتولیدپیکربندیتوسعهقدرت»افزایشنقشدولتدر

فضایی و« اجتماعی بازتوزیع راهکارهای با دولتی تولیدگرایی روزافزون ارتباط قطع

تقویتتاریخیپاسخگوییدمکراتیکوتعمیقتوسعهجغرافیایینامتوازندرداخلودر

تصورفضابدونمحتوا(.0035)منوچهریمیاندوابورهنمایی،میانسرزمینهایملیباشد

فضاییمشکل وروابطاجتماعیودرمقابلدرکوتصورجامعهبدوناجزاءومناسباتِ

است.اینیکفرآیندمتقابلاستکهمردموجوامعدرآنفضاهاراازهمانزمانکهبه

بهروش مختلف میآنیلهیوسهای قرار تأثیر تحت میها اصالح و خلق کنندگیرند،

 پور، هاشم و  به آن در اجتماعی0سوژه یک حضورِ یواسطهبه فضا.(0037)یزدانیان

٢زیسته یتجربه
 است ممکن که شودیم حاکم آن بر کنندهنییعواملتع و شودمی تبدیل 

برای-اجتماعی یا بازاری( و کاری ی)جنبهیعمل یمشخصه )فضایی جوانان، حیاتی

 که است خوانشی با تقابل در فضا از بازنمود باشد.این داشته فعال( مردم و کودکان،زنان

 بیرونی موجودیت و سکونت فضا در ظاهراً حاضر هایگروه یا ذینفعان،افراد آن مطابق

فراتر  تاریخ بر مبتنی که تولیدشده فضای موردهر مذکور،در تقابلی دریافتِ از دارند.

 آنکه از تاریخ،پیش به مسبوق و تولیدشده فضای این بگوییم که است این ترقیاست،دق

شبکه شونده اجتماعی واسطه به اجتماعی حضوریِ یهاباشد، است کننده مختلف،

(Lefebvre, 1991)فضا  یتجربه به آن در اجتماعی یسوژه یک حضورِ یواسطهبه .

0زیسته
تع و شودمی تبدیل   است ممکن که شودیم حاکم آن بر کنندهنییعوامل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. As a Subject 

2. Lived Experience 

3.  Lived Experience 
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برای-اجتماعی یا بازاری( و کاری ی)جنبهیعمل یمشخصه )فضایی جوانان، حیاتی

 که است خوانشی با تقابل در فضا از بازنمود باشد.این داشته فعال( مردم و کودکان،زنان

 بیرونی موجودیت و سکونت فضا در ظاهراً حاضر هایگروه یا ذینفعان،افراد آن مطابق

فراتر  تاریخ بر مبتنی که تولیدشده فضای موردهر مذکور،در تقابلی دریافتِ از دارند.

 آنکه از تاریخ،پیش به مسبوق و تولیدشده فضای این بگوییم که است این ترقیاست،دق

شبکه شونده اجتماعی واسطه به اجتماعی حضوریِ یهاباشد، است کننده مختلف،

 یکنندگنییتب قدرت که ییهاهینظر از یکیرسدیبهنظرم(.0037)یزدانیانوهاشمپور،

نظریه باالیی لوفور افض اجتماعی تولید دارد، فضایی0هانری مفهوم لوفور شدناست.

ارائهم وآنرافضایحاویخاطرهجمعی،نماددورهتاریخیمعینودهدیاجتماعیرا

از.(Lefebvre,1991کند)محلرویاروییجریانروابطعاموخاصاجتماعیتعریفمی

 مفهومواژه نوعیتولیداجتماعیاست. هرفضا، اجتماعی»نظرلوفور، نه« درایننظریه،

روابطمتقابلبیننهادهایقدرت، به بلکه دارد؛ اشاره روابطاجتماعیبینمردم به تنها

عمومی.درچهارچوبایننظریه،فضایکندیوکاربرانفضانیزداللتمنفعانیمردم،ذ

تولید نوعیفرایندونوعیمحصول، مثابه به بهفضایشودیمنیز اینمردمهستندکه و

،کارکرداجتمـاعیدادهوآنراگذارانهیشدهتوسطبرنامهریزانوسرماعمومیساخته

برایفهمیکفضایعمومیبایدچگونگیتولیدآنرابراساسنی؛بنابراکنندیمصرفم

(.0035ابعادفیزیکی،ذهنیواجتماعیآنمطالعهنمود)پوراحمدوهمکاران،ارتباطبین

ساکنان حق مبنای بر شهروندان به فضا دادن اختصاص بر تأکیدلوفور  از شهر استفاده

احتیاجات برخورداری منظور به شهر فضاهای تمامی حقمی روزمره زندگی از  باشد.

ارزش بر فضا وریبهره ارزش دانستن ارجح با مترادف بهشهروندان فضا دانستن مختص

بهمی آن ایمبادله برابر و حضور دسترسی که یاگونهباشد؛  برای را مستمر و استفاده

(.0030)معروفیووحیدیبرجی،دینما تضمین شهر ساکنان تمامی
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Henry Lefebvre 



 6011زمستان| 61هشمار |ششمسال|یاومنطقهیتوسعهشهریزیربرنامهفصلنامه  | 671

 اجتماعی یها هینظر در فضا در افراد حضورِ مختلفِ یها وهیش .0جدول 
 مفاهیم نظریه

 فضا به شکلدهنده نیروهای توسط شدهیزیربرنامه فضای و اجتماعی فضای بین تناقض فضا تولید

 خالقانه کنش
 از حداکثری یریگبهره یواسطهبه فضا تحمیلی و بیرونی نظامِ و نظم از افراد رهایی

 وگروهی فردی یهابالقوه

 هایشورش

 شهری
 بستریمتضادبینتولیدفضامصرفِمنفعالنهآنیبهزندگیروزمرهبهمثابهیدهشکل

 فضا آن رفتاری منطقِ با متضاد و متمایز رفتاری الگوهای با فضا در نمادین حضورِ نمادین مقاومت

 (3137ماخذ: )یزدانيان و هاشم پور، 

 روش تحقیق

کاربردیاست،پژوهشتحلیلیوازنظرهدف-روشتحقیقحاضربهصورتتوصیفی

بودهاستکهتیمپژوهشطیکار0(0011حاضربهلحاظقلمروزمانیمقطعی)شهریور

کتابخانه طرق به داده اخذ به اقدام ممیدانی و کردهیدانیای پرسشنامه( در)ابزار اند.

یهاوداده ندیآیبهشمارمازیموردنیهاهایراهبردی؛مردمازمنابععمدهدادهپژوهش

ازاینمنظرروش(Blake, 2015شوند)یآنبهدوشکلعمدهاعدادوکلماتتولیدم

سرپرستانخانوارساکنمجتمعآفتابدر با مبتنیبرمصاحبه مطالعهحاضر پیمایشیدر

کهحجمنمونهازطریقفرمولکوکرانبرابرباشدینفرم307شهرجدیدسهندکهبرابر

آمد٢50 دست به انعطافنفر از یکی چهره به چهره مصاحبه چراکه نیرتریپذ،

معانیهایاستراتژ یافتن برای بررسیClifford et al, 2010)یپیمایشی برای و ،)

وتجربهنگرش باورها استفادهمییهاها،  ,Mansoryanشود)واقعیجامعهموردمطالعه

تحلیلایبربودهاست.0ازنوعتصادفیساده٢هابهشیوهاحتمالیتوزیعایننمونه(2017

داده روها یکراز کاریساختاتالدمعازیسالمدد به با نرر وSPSSیهاارفزامگرفتن

Mplus استفااAMOSو در شد. بتداینتحقیقده ا ستفاابا از تحلیلSPSSارفزامنرده

فباهدویماکساروچرخشوصلیایهااجمؤلفهستخردروشابررکتشافیباکااعاملی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cross Sectional 

2. Probability Sampling 

3. Simple Random Sampling 
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-منردهازستفااسپسباشدهومهراستفادهمعماریمسکنملمؤثربراعوریکشفساختا

فزا جهتتائیدساختایتحلیلعاملیتأییدروشMplusار بهکتشافیاعاملیر کاربرده،

دیکرهازرومدآستدنهاییبهلمدازشیابیبررارزبهمنظوازشبریهاهوازشاخصشد

عنوانشالودهاصلیهایمسکنبهدهگردید.شاخصستفاریاساختاتالدمعازیسالمد

یکبرنامهجامعوابزاریضروریبرایبیانابعادمختلفاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،

ریزیمسکنبرخوردارندایدرامربرنامهمحیطیوکالبدیمسکنازجایگاهویژهزیست

مرصوصی) همکاران، قضاو0011و شاخصه(. و زمینه به وابسته اساساً آنیهاتافراد

بسیارکماتفاقمی بدوناحتساببافتاطرافآناست. افرادیکساختمانرا افتدکه

 همکاران؛ و )رمضانپور شاخص0033قضاوتکنند شناسایی ضرورتیها(. و مسکن

دریاژهییتوهاودسترسیبهخدماتاساسیشهریازاهمبرایاینشاخصیزیربرنامه

برنامه استوامر خدماتریزیبرخوردار برخورداریاز و بهینه یکاندازه به رسیدن

واینامرمستلزمداشتناطالعاتصحیحباشدیشهریدربخشمسکن،امریضروریم

ووازشاخص یها(.شاخص0033:00مسکناست)نیکپوروهمکاران،یهایژگیها

 تحقیقدرجدولزیرآمدهاست.مورداستفادهدراین

 کالبدی مسکن مهر-اجتماعی یها شاخص .3جدول 

 (3011پژوهشگران،  یا ماخذ )مطالعات کتابخانه

 محقق شاخص متغیر

فرهنگی-اجتماعی

فرهنگ

Soederberg, 2018, Wu et al, 2020, Gay et al, 2020 حریم

آسایشوامنیت

زیربنایی-کالبدی

زیباییمنظر

Friesinger et al, 2019, Boomsma et al, 2020,

استحکام

تأسیساتوتجهیزات

یابیبهینهمکان

سازگاری

دسترسی
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 محدوده مورد مطالعه

با0015شهرجدیدسهنددرناحیهشمالغربیمرکزشهراسکوقرارگرفتهاست.درسال

بهعنوان شهراستانآذربایجانشرقیوسومینشهرشهرستاناسکو71انتخابشهردار

هکتارمساحت0٢071(.شهرجدیدسهندحدود0030شناختهشد)پورجعفروهمکاران،

 و70-05درجهدرطولجغرافیاییشرقیو00-07و0-00داردوشهرجدیدسهندبا

کیلومتریغربیتبریزودرمجاورتجادهمراغه٢1درجهعرضهایجغرافیاییدر05-73

تبریزوبررویارتفاعاتدشتخسروشهرودرهاسکوقرارگرفتهاست.)پورجعفرو–

 اساسسرشماریسال0030همکاران، بر جمعیتآن )0037 م1٢030برابر .باشدینفر

کهفازاولباشدیاکنونشاملفازعمرانیمشهرجدیدسهندهم (0030)سالنامهآماری،

واحدها از فازهاییعاری تمامی و سوم و دوم فاز از بخشی است. مهر مسکن طرح

طرحمسکن مشمول ششم و پنجم مچهارم، پژوهشباشندیمهر این برای موردیکه .

 مجتمعمسکونیآفتابواقعدرفازدومشهرجدیدسهنداست.شدهانتخاب


 (9319)پورجعفر و همکاران، : موقعیت شهر جدید سهند، ماخذ .9شکل 
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 (9311موقعیت مجتمع آفتاب در فاز دو شهر جدید سهند، ماخذ )پژوهشگران،  .0شکل 

 ها افتهیبحث و 

 تحقیق یها تحلیل توزیع نرمال داده

 )نتایجسساابر شماره آز0جدول مو(، وصحتسیربرایمناسببرن تفرضیاسقم

ارمقدهانرمالاستچراکه.طبقنتایججدولچهارتوزیعدادهمیکنیبمنتخارااتحقیق

بزرگمؤلفهتمامیایبرداریسطحمعنی ها از مقدتر ار بناستا17/1خطا یعزینتوابر،

هایهاازآزمونبرایتحلیلاستنباطیدادهتوانیومباشدیلمیعنرمازتوداراینیاوافر

پارامتریکونرمالاستفادهکرد.

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف .0جدول 

 نتیجه فرضیه سطح معناداری Zآماره  شاخص متغیر

فرهنگی-اجتماعی

 نرمالاست000/0007/1فرهنگ

نرمالاست٢15/0150/1حریم

نرمالاست٢00/0017/1آسایشوامنیت

نرمالاست000/0005/1زیباییمنظرزیربنایی-کالبدی
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 نتیجه فرضیه سطح معناداری Zآماره  شاخص متغیر

نرمالاست057/0٢٢0/1استحکام

 نرمالاست 01٢/0010/1تأسیساتوتجهیزات

 نرمالاست 00٢/0170/1یابیبهینهمکان

 نرمالاست 0٢0/000٢/1سازگاری

 نرمالاست 0٢0/00٢0/1دسترسی

 اجرای مینرمبا ذیل شرح به مدل برازش نتایج مقادیرافزار، و تحلیل نتایج باشد.

داربودنمدلاست.اینبدانمعنیهایبرازش،نشانازبرازشنسبتاًخوبومعنیشاخص

هایکایاسکوئرنسبی،کنند،آمارهمیدییهاینمونهموردمطالعهمدلراتأاستکهداده

GFI،CFI،AGFIوRMSEAمیزانانطباقماتریسواریانسکواریانسمدلفرضیرابا

کنند.اینبدانمعنیاستکهفرضاینکهمتغیرهاباهمدارایایمقایسهمیماتریسنمونه

می پذیرفته است، ارتباط سطح در نیز ابعاد بین همبستگی مقدار مدل این در %0شود.

داراست.معنی

 نتایج برازش مدل .1جدول 

 مقدار قابل قبول شاخصعنوان 
مقدار 

 آمده دست به
 تفسیر

p-value Chi-square 
-سطحاحتمالکای

 اسکوئر
درصد7ترازبزرگ 013/1 قابلقبول

CMIN/DF
نسبتکایاسکوئر
بهدرجهازادی

7تا0مقادیربین 17/0
وضعیتنسبتاًقابل

 قبولمدل

GFI (Goodness of Fit 
Index)

 شاخصبرازندگی
 )عدمبرازش(تا1

)برازشکامل(0
333/1 

وضعیتقابلقبول
مدل

AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit 

Index) 

شدهشاخصتعدیل
 برازندگی

 )عدمبرازش(تا1

)برازشکامل(0
315/1 

وضعیتقابلقبول
 مدل

CFI (Comparative Fit 
Index) 

شاخصبرازندگی
 تطبیقی

 )عدمبرازش(تا1

)برازشکامل(0
111/0 

وضعیتقابلقبول
 مدل

RMSEA 
 (Root Mean Square 
of Approximation) 

 ریشهدوممیانگین

 باقیمانده مجذورات
17/1> 111/1

 برای خطایمعقولی

 درجامعه تقریب

PNFI 
شاخصبرازش

مقتصد
7/1بیشتراز 1٢/1

وضعیتقابلقبول
مدل
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صحتمدل از یافتن اطمینان از دستآوردناندازهبعد به تحلیل در بعدی گام گیری

ضرایب از کدام هر اثر معناداری عدد و مسیر( )ضرایب استاندارد ضرایب تخمین

 باشد.رگرسیوندرمدلمی

/ عدم تائید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درست نمایی برای  دییتأ .6جدول 

 مدل نظری تحقیق

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

عنوان 

 شاخص

شکل 

 رابطه
 عنوان شاخص

Estimate S.E. C.R. P 

 برآورد
خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی

سطح 

 داری معنی

*** 550/1 ٢00/010٢/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> فرهنگ
 *** 015/537٢/1 107/0 معماریمسکنمهردرسهند ---> حریم

آسایشو

 امنیت
 *** 371/1 073/1 ٢3٢/1 معماریمسکنمهردرسهند --->

 *** 171/1 511/1 70٢/5 معماریمسکنمهردرسهند ---> زیباییمنظر

 *** 177/1 310/3 05٢/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> استحکام

تأسیساتو

 تجهیزات
 *** 103/1 5٢7/0٢00/1 معماریمسکنمهردرسهند --->

 *** 333/1 00٢/50٢0/5 معماریمسکنمهردرسهند ---> یابیبهینهمکان

 *** 133/1 010/1100/3 معماریمسکنمهردرسهند ---> سازگاری

 *** 170/1 3٢0/001٢/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> دسترسی

دار(%معنی0سطحدرصد)**در10/1هادرسطحدهدکهاکثرشاخصنتایجنشانمی

شود.بدینمعناکهمیدییباهمرابطهدارندکهالبتهایننتایجتوسطنتایجهمبستگینیزتأ

ترتیببین درستنماییبه روشحداکثر رگرسیونیبه استاندارد غیر برآوردهایوزن

تغیرگفتسهمکداممتوانیمتغیرهارابطهمستقیموجوددارد.باتوجهبهبارهایعاملیم

شاخصیکهگریدانیبسازهمربوطهبیشتراستوسهمکداممتغیرکمتر.بهیریگدراندازه

سازهمربوطهداردوشاخصییریگداشتهباشدسهمبیشتریدراندازهیتربارعاملیبزرگ

 دارد. سهمکمتریرا باشد، عاملیکمتریداشته بار همچنیندرجدولذیلمقادیرکه
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عاملیمرتبهدومکهمدلچناندهد.استانداردشدهبرایهرمتغیررانشانمیبارهایعاملی

دهدکهبارهایعاملیتمامعواملکالبدیواجتماعیبررویمعماریمسکنمهرنشانمی

بزرگ سهند جدید شهر از 0/1تر احتمال سطح در و معنی33بوده هستند.درصد دار

عاملی بار امنیتبا معماریمسکنریبیشترینتأث10/1آسایشو در جدیدرا شهر مهر

پس عاملیسهنددارد. بار )با ترتیبزیباییمنظر عاملی1٢/1ازآنبه بار )با استحکام ،)

بارعاملی11/1 بارعاملی53/1(،حریم)با تأسیساتوتجهیزات)با مکان50/1(، یابی(،

(و03/1(،دسترسی)بابارعاملی70/1(،سازگاری)بابارعاملی00/1بهینه)بابارعاملی

شودیآمدهنتیجهگرفتهمدست(قراردارند.باتوجهبهنتایجبه00/1فرهنگ)بابارعاملی

بودهورگذاریکهدرمعماریمسکنمهرشهرجدیدسهندعواملکالبدیواجتماعیتأث

هاوجوددارد.ستقیمیبینآنرابطهم

 وزن رگرسیونی استانداردشده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق .7جدول 

درسطحدهدکهاکثرشاخصنتایجنشانمی دار(%معنی0درسطح**درصد)10/1ها

شود.بدینمعناکهمیدییباهمرابطهدارندکهالبتهایننتایجتوسطنتایجهمبستگینیزتأ

شاخص بین نمایی درست روشحداکثر به رگرسیونی استاندارد وزن هایبرآوردهای

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

 عنوان شاخص شکل رابطه عنوان شاخص
Estimate 

 برآورد

00/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> فرهنگ  

53/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> حریم  

10/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> آسایشوامنیت  

1٢/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> زیباییمنظر  

11/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> استحکام  

50/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> تأسیساتوتجهیزات  

00/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> یابیبهینهمکان  

70/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> سازگاری  

03/1 معماریمسکنمهردرسهند ---> دسترسی  
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احتمال با درشکلذیلنیزمدلنهاییبه33متغیرها است. درصداطمینانبرآوردشده

صورتدیاگرامنشاندادهشدهاست:

 
 (9011پژوهشگران، ی ها افتهی)، ماخذ: مدل تحلیلی پژوهش .3شکل 

 یریگ جهینت

کشورهایاروپایی گروهیاز مسکناجتماعیدر ایجاد تفکر نوزدهم قرن دوم نیمه از

خانه طراحی معنی به اجتماعی مسکن شود. بازارمطرح در واقعی قیمت زیر با هایی

ممی مهر مسکن با مترادف اجتماعی مسکن ایران کشور در دورهباشدیباشد. در که
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درآمدنژادیاحمد کم اقشار قیمتبرای ارزان مسکن ارائه هدفآن و مطرحگردید

هایکشوربودکهدرزماناجرابامشکالتیبسیاریازجملهدرزمینهمعماریشدوآسیب

بسیاریازنظراجتماعی،کالبدیواقتصادیپیداکرد.پژوهشحاضردررابطهبامعماری

بعدکالبدی نتایجمطالعاتباشدیتماعیدرشهرجدیدسهندتبریزماج-مسکنمهراز .

امنیتبیشترینتأث آسایشو معماریمسکنمهرشهرجدیدسهندرینشاندادکه در را

ودارد. نیزاهمیتسکونتگاه و بهگستردگیطرحمسکنمهردرسطحکشور، توجه با

را آن باید پایداریاجتماعی امنیتو ایجاد زیربنایکیفیتبهمحیطزندگیدر عنوان

هاتلقینمود.چنانکهبسیاریازمطالعاترفتاراجتماعیدرارتباطبازندگیاینسکونتگاه

رفتاریومحیطمحیطساخته برمفهومحریمخصوصیمربوطبهمحیطفرهنگی، شده،

حوزه دیگر مسکنو حریمخصوصیدر مییهازیستیو کندحریمخصوصیتمرکز

(Altman & Chemer,1985بااینوجودآمارهایمختلفدربررسیاحساسامنیتدر.)

مییهامجتمع طراحی اینکه استعلیرغم این نشانگر احساسمسکونی ایجاد در تواند

ناامن برخیاز نظرمیرسدریشه به باشد، برنامههایامنیتاثرگذار بایددرعدمتوجه را

بهینهجستجوکردکهنیازمندیهایهاوطراحبرنامهریزانوطراحاندرتدوینواجرای

امنیتشهریاست. بهبود راهکارهایمناسبدر  ارائه بر لکوبهمنییهاافتهیاینامر

پورحیدرتوچاهی0033) ) (؛ طالمی پوراشمنان مؤلفه0033و بین که است منطبق های(

ومحیطی،سازمانفضاییوکالبدیازقبیلازقبیلفرمفضا،اندازهفضا،آسایشبصری

اندکهمتأسفانهدرطراحیمسکنمهریابیواحساسامنیترابطهمعناداریقائلشدهمکان

بهاینموضوعتوجهنشدهاست.زیباییمنظردراولویتبعدقراردارد.اینمهمازطریق

تنوع اصل دادن قرار توجه ای-مورد و مکان اجتماعی جهتتقویتروح در جادتکثر

و صلب ساختارهای شکستن و محیط با انسان ارتباط تقویت راستای در فضاهایی

به بررسیآسیب.آمددستخواهدیکنواختایجادشده به توجه انجامبا درشناسانه شده

حداکثرییگذاریرسدمالکعملدرطراحیاینپروژهجاطرحمسکنمهر،بهنظرمی

بیشینهونهبهینهازسرانهفضاییجهتتأمینحداکثرتعداد هایمسکونیواستفادهبلوک

جنبه میان این در است. بوده مسکونی بعدواحدهای هم ساکنان زندگی کیفی های
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کالبدی،اعمازدیدومنظر،بعداجتماعیوهمدرایجادروابطاجتماعیوامکانبازتولید

ایجزتولیدنالگوتابهامروزنتیجهجمعی،بهدستفراموشیسپردهشدهاست.ایۀ خاطر

بی بیفضاهای بیهویت، قلمرو، فاقد مشخصشکل، سازمان فاقد و یکنواخت روح،

پروژه مقوله به نگرشدانشمنظر است. نداشته دربر محیطفضایی، و انبوه هایمسکن

برنامه با همگام نگرشی جانبهپیرامونی، همه انعطافریزی و نگر که است یجابهپذیر

مختلففضاییوکالبدی،بهدنبالرهیافتییهاهیتمرکزتکبعدیوبخشی،باتلفیقال

رویکجهتشکل با پروژه تنوعردهی گانه دو منظرین هم-د و فضاسازی در هم تکثر

نفیمنظره را فردیت هرگونه که است موجـود حداکثری یکنواختی مقابل در سازی

می این مطاهاافتهیکند. )بر ناصری 0031لعات و پور حسن با0031)میرجانی(، و ،)

 Boomsma et al, 2017, Duvier et al, 2018b, Friesinger, etخارجی)یهاپژوهش

al, 2019, Ramos et al, 2018,رفتازوضع(منطبقاستکهمنظررارهیافتیبرایبرون

بودهییهامهریکیازچالش.همچنینعواملاستحکامبنادرمسکنکنندیموجودتلقیم

اجتماعیپیوندخوردهاستچنانکهچراغپوریهااستکهدرتحقیقاتمختلفبابحث

گونهرضایتینسبتبهمسکنگیردکهشهروندانهیچ(،درپژوهشخودنتیجهمی0035)

دساکنینهاندارند.باتوجهبهعدماعتمامهرندارندودرنتیجهاعتمادینسبتبهاینمجتمع

هادرهایاخیرونقشیکهاینمجتمعهاوباتوجهبهزلزلهمسکنمهرنسبتبهاینمجتمع

تلفاتجانیومالیشهرونداندرپیداشتهاست،شهروندانمسکنمهرنیزاعتمادعمومی

هایدیگربهترتیباولویتحریمیاشاخص.هاسلبنمودندخودرانسبتبهاینمجتمع

اندوباتوجهبهینهواصلسازگاریقرارگرفتهیابی؛تأسیساتوتجهیزات؛مکانمحرمیت

کهدرمعماریمسکنمهرشهرجدیدسهندعواملشودیبهمباحثپیشیننتیجهگرفتهم

هاوجوددارد.نتایجاینمطالعهبودهورابطهمستقیمیبینآنرگذاریکالبدیواجتماعیتأث

پژوهش یهابا )داخلی ملک0030انصاری و ایمانی ،) و0031)بافقیزاده برزگر ،)

( )0031همکاران همکاران و پوراحمد ،)0031( همکاران و پوردیهیمی ،)003٢،)

 .باشدیراستام(،هم0031)بافقیزاده(،دشتیوملک0030)اسدیپورمحمدیو
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  منابع

،پایاننامهکارشناسیمسکنمهریهااجتماعیپروژه-ارزیابیکالبدی(،0030آژند،مرتضی،)  

 .ریزیشهری،دانشگاهتربیتمدرستهرانارشد،جغرافیاوبرنامه

معماریمسکندراندازهیهاارزیابیوتحلیلکارکردپذیریطرح»(،0030انصاری،حمیدرضا،)

پنجاه مجموعه موردی: مهرکوچکنمونه مسکن غدیر واحدی «هزار ، زیبا -هنرهای
.010-0:37سالبیستم،شماره،معماریوشهرسازی

( مهدی، مسعودیان، حسین، جاجرمی، سکونتگاه0031ایمانی نابرابری(، بازتولید و جدید های

العاتوتحقیقاتاجتماعینمهرصدرایشیراز(.مطاجتماعی)تجربهزیستهساکنانمسک
.٢٢٢-0:033سالهشتم،شمارهدرایران،

( قربانیعلیرضا، 0031برزگرصادق، واکاویرضایتمندیپروژهمسکنمهرازمنظرپایداری»(،

مسکنمهرشهرگرگان مطالعاتی: «اجتماعینمونه مسائلاجتماعیایران،یشناسجامعه.
.03-0:0شمارهسالهشتم،

( قائدرحمتی،صفر، 0037بهمنیافشین، کیفیمسکنیهاارزیابیمسکنمهرازنظرشاخص»(،

سالی،اهیجغرافیاوتوسعهناح.«بهمنشهرزنجان(٢٢مناسب)نمونهموردی:مسکنمهر

 .07-0:05چهاردهم،شماره

لیتحل»(،0011)د،یوح،یاحمدمرصوصی،نفیسه،علیاکبری،اسماعیل،سفاهن،افشینبوستان

گانه٢٢:مناطقیبرشهرعادل)مطالعهمورددیمسکنباتاکیکالبدیهاشاخصییفضا

.00-07:٢0سالدوازدهم،شمارهریزیشهری،پژوهشبرنامه،«شهرتهران(کالن

( امیر، محمودزاده، هادی، 0030بیدابادیان، مسکنیشناسبیآس»(، طرح اجتماعی و اقتصادی
مرکزمطالعاتراهبردییالمللنیکنفرانسب.«مهر تبریز: عمرانوشهر، معماری، انسان،

معماریوشهرسازی.

ارزیابیمیزانرضایتمندیساکناناز»(،0031پوراحمد،احمد،عاشوری،حسن،حاتمی،احمد،)

شیراز( مجتمعوحدتشهر موردی: )نمونه «مسکنمهر برنامه، ،ریزیشهریپژوهشو

.5٢-03:00سالدهم،شماره
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کرامت زیاری، احمد، حاتمیپوراحمد، حسین و نژاداهلل ،(0035 فضای»(، کنترل بر تحلیلی

ششم،سالریزیشهری،هایجغرافیایبرنامهپژوهش،«هایشهرتهرانعمومیدرپارک

.050-0:003شمارة

مریم توچاهی، پورحیدر مهدی ؛ محمد طالمی، 0033)پوراشمنان برریتأث»(؛ حداقل مسکن

.٢0٢-07:٢٢0شمارهمعماریشناسی؛؛«)مسکنمهررشت(محرمیت

 منتظرالحجهپورجعفر، محمدرضا؛ رنجبر، مهدی؛ رضا، کبیری احسان ،(0030 توان»(، ارزیابی

عرصه تعیین منظور به سهندیهااکولوژیکی جدید شهر محدوده در توسعه ،«مناسب

.٢٢-01:00،سالدهم،شمارهجغرافیاوتوسعه

بررسی،هویتومسکن»(،003٢پوردیهیمیشهرام،مشایخفریدنیسعید،نورتقانیعبدالمجید،)

سالسیودوم،،مسکنومحیطروستا،«سازوکارتعاملهویتساکنینومحیطمسکونی

.01-000:0شماره

( احمد، اسدی، محمدرضا، 0030پورمحمدی، پروژه»(، زنجانارزیابی شهر مهر مسکن ،«های

.03٢-00:050سالچهاردهم،شماره،تحقیقاتکاربردیعلومجغرافیایی

-0035زمینشهریدرتولیدفضا،دورهیهااستیتحلیلگفتمانس(،0011اجیزاده،مریم)ح
شهری،دانشکدهیزیررسالهدکتریجغرافیاوبرنامه؛موردمطالعه:کالنشهرتهران؛0011

.علومانسانی،دانشگاهزنجان

( زهرا، نوده، 0030حبیبی قابل(، فضایی پایدارییهاتیتحلیل به دستیابی جهت مهر مسکن
پایاننامهکارشناسیارشداجتماعی،مطالعهموردی:شهرجدیدگلبهار و، رشتهجغرافیا

،دانشگاهسبزوار.ریزیشهریبرنامه

( حمید؛ میرجانی، آناهیتا؛ 0031حسنپور، ،) بافت« احکامطراحیمسکناجتماعیمناسبدر

مور )نمونه تاریخی و یزد(ارزشمند شهر بافتقدیم «دی: شناسی، معماری دوم،، سال

 .5-00:0شماره

تبیینتأثیرزلزلهکرمانشاهبراعتمادعمومیمردمنسبتبهمسکنمهر(،0035چراغپور،مهدی)
بیجار( شهر مهر مسکن موردی )مطالعه وپایان، جغرافیا رشته ارشد کارشناسی نامه

.شهری؛دانشگاهزنجانیزیربرنامه

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/736255/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%aa%d9%88%da%86%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/736255/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1_%d8%aa%d9%88%da%86%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/736256/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86_%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/736256/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c_%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86_%d8%b7%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c
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ملک محمدعلی، )دشتی علیرضا، بافقی، 0031زاده اولویت»(، و مشکالتشناسایی بندی

عاملیپروژه تحلیل تکنیک از استفاده با یزد شهر در مهر مسکن «های یهاکاوش،
.٢00-0:٢٢0سالهفتم،شماره،جغرافیاییمناطقبیابانی

معیارهاییبندتیشناساییواولو»(،0033رمضانپور،مهرناز،شرقی،علی؛صالحصدقپور،بهرام،)

معماریو،«زیستیناهمگنمبتنیبرادراکهمسایگانیهااجتماعیوکالبدیمجموعه
.070-٢:05٢سالیازدهم،شمارهشهرسازیایران؛

یتمندیسکونتیدرمجموعهمسکنمهربهارزیابیرضا»(،0033زهره،مسعود؛رضایی،حسین،)

ملی اتالفسرمایه راهبردیجهتپیشگیریاز «مثابه شهرسازیایران؛ معماریو سال،

.٢1-٢:7یازدهم،شماره

( مهرداد، زمانی، یوسف سارا، نجفیان، مازیار؛ 0033ساعدی، زیرساختی»(، مشکالت بررسی
پروژهمسکنمهربهاران(یهاپروژه چهارمین،«مسکنمهرشهرسنندج)مطالعهموردی:

ب کنفرانس و فناوری توسعه صنعتیهاافتهییالمللنیمجمع و معماری عمران نوین

.(Ircivil2019)رانیساختمانا

ارزیابی»(،0033ساالریپور،علیاکبر،غیاثوندمحمدخانی،سعیدوشعبانیکالچاهی،سجاد،)

ریزیپژوهشوبرنامه،«کیفیتزندگیساکنینمسکنمهر)مطالعهموردی:شهررشت(
.00سالدوازدهم،شمارهشهری،

اجتماعی-یارزیابیاثراتاقتصاد»(،0030شاطریان،محسن،کیانیسلمی،صدیقه؛قنبری،رعنا،)

ساکنان دیدگاه از مهر مسکن کالبدی «و )برنامه، منطقهجغرافیا ی(اریزی هفتم،، سال

.013-0:0٢0شماره

بازتولیدنابرابریاجتماعیدرتهرانازخاللتعاملسرمایه»(،0037شالچی،وحید؛جنگ؛عباس)

.15-0:0٢1پنجم،شمارهسال؛ینشریهمطالعاتتوسعهاجتماعیوفرهنگ؛«وفضا

یمسکنپروژهیشناسبیآس»(،0035بیدهندی،محمدصالح،سبحانی،علی،ژند،سپهر،)شکوهی
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