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Housing and its related policies are important for every government. The rapid growth of urban 
population and the lack of space and environmental problems caused by large industries have 
implanted these industries outside city limits. Aiming at preserving their workforce and making 
them more comfortable with organizing institutional housing, these industries have adopted 
various policies for this purpose. The aim of this paper is to study the pathology of organizational 
housing location. To achieve this, the present study has analysed the planning of construction 
of residential houses for about 850 employees of Bandar Abbas Gas Condensate Refinery in 
the first phase and 1200 people in the second phase. Accordingly, residence satisfaction and 
quality of life environment were examined firstly, and then locating organizational houses 
with the same situation inside the city and its outside limits were investigated. Gas Condensate 
Refinery employees and their needs were identified and prioritized based on the priorities 
of the refinery management and the rate of importance coefficient using the Delphi method. 
Comparative studies of housing in both indoor and outdoor options have been performed 
qualitatively at first and then organizational accommodation options with AHP ranking model. 
Comparative economic studies are also presented in a separate section due to their slightly 
more accurate predictability. Finally, after the studies, the suggestions and classification of 
housing types in accordance with the housing and organizational audience and the proposed 
strategies for optimal accommodation of employees have been presented. The key finding 
of this study is that the establishment of organizational housing units near an industry will 
not necessarily be economically, socially or environmental successful compared to supply in 
central cities.
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  چکيده

های مرتبط با آن در هر دولتی اهمیت بسیاری دارد. رشد تامین مسکن و سیاست
ط وجودآمده توسمحیطی بهشتابان جمعیت شهر و کمبود فضا و مشکالت زیست

صنایع بزرگ سبب ایجاد این صنایع در خارج از حریم شهرها شده است. این 
دهی حفظ نیروی کار خود و رضایت هر چه بیشتر از آنها به سامان هدف با صنایع

ند. اهای مختلفی را اتخاذ کردهمسکن سازمانی پرداخته و برای این هدف سیاست
به  که برای نیل مانی استیابی مسکن ساز شناسی مکانهدف از این مقاله آسیب

نفر  ٨٥٠حدود برای ریزی احداث منازل مسکونی این پژوهش به تحلیل برنامه آن،
نفر در مرحله  ١٢٠٠در مرحله اول و  بندرعباس یگاز  عاناتیم شگاهیکارکنان پاالاز 

دوم پرداخته است. بر این اساس رضایتمندی سکونتی و کیفیت محیط زندگی 
های سازمانی با موقعیت مشابه در داخل مسکن یابیبررسی شده و سپس مکان

مخاطبان (کارکنان پاالیشگاه میعانات مورد مطالعه قرار گرفته است.  و حاشیه شهر
 با توجه به مورد شناسایی قرار گرفته واز طریق مصاحبه  آنها گازی) و نیازهای

استفاده از روش دلفی های مدیریت پاالیشگاه و میزان ضریب اهمیت با اولویت
اند. مطالعات تطبیقی سکونت در دو گزینه داخل و خارج از شهر شدهبندی اولویت
بندی های اسکان سازمانی با مدل رتبهگزینهصورت کیفی در ابتدا و سپس نیز به
AHP بینی دلیل قابلیت پیشانجام شده است. مطالعات تطبیقی اقتصادی نیز به

های در نهایت بعد از بررسیدر بخشی جداگانه آورده شده است. تر کمی دقیق
های مسکن متناسب با مخاطبان بندی گونهشده پیشنهادها و طبقهانجام

ه ارایه شدهای پیشنهادی برای اسکان بهینه کارکنان راهبردی و سازمانمسکن 
است. نتیجه کلیدی این پژوهش بر این مهم تاکید دارد که لزومًا تاسیس 
واحدهای مسکن سازمانی در نزدیکی یک صنعت، نسبت به تامین در شهرهای 

آمیز برخوردار محیطی موفقیتمرکزی، از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست
  خواهد بود.ن

  سازمانی، پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس مسکنیابی، مکان ها:کلیدواژه
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	مقدمه

	ژهیوبهشهروندان 	برای	آن	تامین	و	مسکن	مساله که ییآنجا از
مختلف جهان  یهادولتبسیاری دارد، 	اهمیت درآمدکم	هایگروه

ی اند. در بسیار ی برای تامین آن در نظر گرفتهمتفاوت هایسیاست
 طرح ،یاجتماع یساز خانه ،یاارانهیکنترل اجاره، مسکن از کشورها 

ن تامین مسک یبرا یو توانمندساز  یو بازساز  بیخدمات، تخر نیزم
مسکن  یهااستیس آیند.راهکارهای منتخب به شمار می جمله از

 ،یاقتصاد توسعهشش برنامه در قالب  ١٣٦٨از سال  رانیدر ا
ه ها عالوکه هر یک از این برنامه شده است ارایه یو فرهنگ یاجتماع

های مشترک کلی، به جهت شرایط بر موضوعات خاص بر دیدگاه
تراکم  یهادر برنامه اول، شاخص زمان خود تاکید بیشتری دارند.

 یهادوم بافت ، در برنامهربنایو سرانه ز یخانوار در واحد مسکون
، در برنامه سوم یو ساخت مسکن انفراد تراکم شیفرسوده، افزا

 یمسکن در راستا یهااستیبرنامه چهارم سدر درآمد، کم یهاگروه
درآمدها (مسکن فرسوده و تامین مسکن کم یهادهی بافتسامان

فرسوده،  یهادهی بافتدر برنامه پنجم سامان تینها مهر) و در
 نیتر. مهم[1]شده است دیتاک داریو توسعه پا یررسمیاسکان غ

 هایموضوعات مرتبط با مسکن در برنامه ششم، بهسازی بافت
مسکن،  ساخت فناوری یمسکن، ارتقا دیتول شینامطلوب، افزا

ن مسک نیاز تام تیحما ،یاستاندارسازی مصالح ساختمان یارتقا
نظارت بر ساخت مسکن و  یارتقا درآمد و خاص،های کمگروه
  . است ییروستا شهری و نیزم تیریمد

شهروندان، مسایل و مشکالت 	برای	آن	تامین	و	مسکن	مساله
بسیاری را به همراه خود دارد. در برخی از کشورها این مساله آنچنان 

	است. شده	تبدیل	اجتماعی	معضل	یک	به مهم است که

	در	١٩٦٠	دهه	دردهد که نشان می شدهانجاممطالعات  مثال عنوانبه
	و	مسکنیبی	بدمسکنی، بین	تنگاتنگی	رابطه	ایاالت متحده	و	اروپا

	در	مسکن	وضعیت	لذا بهبود .است	داشته	وجود	شهری	هایشورش
	وجود	این	. با[2]است	داشته	موثری	نقش	ی شهریهایناآرام	کاهش

. [3]و دارد	داشته	انسانی	جوامع	رشد	در	بنیادی	اهمیت	مسکن
	کمبود	را	شهری	جمعیت	رشد	منفی	کشورهای پیشرفته پیامدهای

	و	تسهیالت	و	خدمات	کمبود	نشینی،حاشیه	گسترش	مسکن شهری،
جهانی 	جنگ	از	بعد	ژهیوبه	و	بیستم	قرن	میانه	در	دانسته و	فقر شهری

	و	الگوها	طرح	دوم با	جهانی	جنگ	از	بعد	آن	تبعبه	و	)١٩٢٠(	اول
	.[4]اندپاسخ داده	متنوع به این نیاز	هایمدل
	مردم	را برای	خاصی	شرایط	شهری،	جمعیت	شتابان	رشد	نیز	ایران	در

	یک	در	جمعیت شهرنشین	است.	کرده	ایجاد	شهری	هایمحیط	در

	بین	است.	شده	برابر ٩/٨) حدود ١٣٩٠الی  ١٣٣٥( ساله٥٥	دوره

	شهرهای	جمعیت	به	نفر	میلیون٤	از	بیشتر ١٣٩٠الی  ١٣٣٥	یهاسال

	ایران	در	شهرنشینی	رشد	نرخ	شتابان	افزایش	است. شده اضافه	کشور

شهرهای 	خصوصبه	شهرها،	سطح	در	مسکن	بالقوه	افزایش تقاضای	به
های مربوط در بحث عمدتاً رغم آن که علی. [5]است	شده	منجر	بزرگ

متوجه  تنها ناذهن متخصص ،شهرها هیمسکن در حاشبه حوزه 
رگ بز عیصنابسیاری از  است، یررسمیو اسکان غ ینینشهیحاش

اسکان کارگران و کارمندان از  نهیکاهش هز ا هدفخارج از شهر ب
 نیکه ا کنندیاستفاده م ی خوداطراف محدوده صنعت یفضاها

خارج از  در یسازمان یهامسکن یر یگشکل منجر بهمساله 
نایعی که کارکنان خویش یکی از ص .شده است یشهر  یهامحدوده

را در محدوده اطراف خود اسکان داده، پاالیشگاه میعانات گازی در 
شهر بندرعباس است. رویکردهای مختلف نسبت به ایجاد مسکن 
سازمانی در داخل و خارج از محدوده وجود دارد که در این پژوهش 
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های متفاوت اجراشده بررسی تطبیقی شود و در سعی شده نمونه
ه های سازمانی پاالیشگایابی مسکنبه بررسی معیارهای مکانانتها 

 نیالزم به ذکر است ا میعانات گازی در بندرعباس پرداخته شود.
 ١٠پروژه در حدود  کیوضع موجود  یآمار  یهامقاله براساس داده

 یآمار  یهاسال قبل از نگارش مقاله حاضر، استوار است. گرچه داده
پروژه  کی لیتحل زیمقاله ن نیهدف ا اما اصوالً  ستند،یروز نمذکور به

 دیتاکدر زمان حاضر نبوده است؛ بلکه هدف  یجار  یمسکن سازمان
ازمان س کیدر برخورد با نحوه سکونت کارکنان  یشهرساز  کردیبر رو

توسعه در  ای یشهر توسعه درون نیو پاسخ به چالش انتخاب ب
وژه خاص هدف نبوده پر نیا لیمحل کار است. در واقع تحل یکینزد
  چالش است. نیا یبررس یبهانه برا کیو 
  

مبانی و مفاهیم مرتبط با مسکن سازمانی و عوامل موثر بر 
  ریزی آنبرنامه

دنبال آن ایجاد فرصت شغلی ها و بهپاالیشگاهها یا کارخانهتاسیس 
سیل مهاجران خارجی  شود کهدر داخل یا محدوده شهرها باعث می

طبق قوانین شهری، صنایع  د.ور شیسرازو حومه آن  شهر و داخلی به
هایی که دارند باید خارج از سنگین با توجه به نیازها و محدودیت

یابی شوند. تردد کارکنان این صنایع، اتالف وقت، انرژی شهر مکان
های های منتج از ازدحام ترافیکی یکی از دغدغهآلودگی و همچنین

این  دهیسامانرود. بر همین اساس میبه شمار  مدیران این مراکز
 اسبمنامكانات منظور حفظ نیروی کار باعث شده که تامین افراد به

 این جمله ازبرای این افراد به یکی از اهداف مدیران تبدیل شود. 
ن مناسب است که با درنظرگرفت متیق باامکانات، تامین نیاز مسکن 

صنایع  در کناریابی آن در داخل یا خارج شهر و شرایط، مکان
	تامین	به	مربوط	یهادغدغه کهیی آنجا ازپذیر خواهد بود. امکان
بهای اجاره	قیمت	غیرمعمول	رشد	مسکن و	عامل خرید	دو	از	مسکن
 اضطراب	یا اجاره مسکن زمینه	رهن	گیرد، خرید،می	نشات	مسکن

آورده و 	فراهم سیاسی را	و	اجتماعی	فرهنگی،	یهابیآسدیگر 	و
  کند.	ینینشزاغه	و	ینینشهیحاش	به	ناچار	تواند افراد رامی

های سازمانی برای کارمندان و کارگران در هدف از ایجاد مسکن
شهرهای بزرگ کسب اطمینان از  ژهیوبهنواحی حاشیه شهرها 

های آوردن استانداردهای زندگی کافی برای ساکنان از جنبهفراهم
 ریزی، طراحی وصورت کلی مالحظاتی که در برنامه. بهاستمختلف 

گونه مساکن سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد شامل اجرای این 
 ،یماعاجت اتر یتاث یابیارزی و و دسترس ونقلحمل، تیسا ییابمکان
. در این بخش به [6]ی خواهد بودطمحیستیو ز یاقتصاد ،یفرهنگ

یابی، معرفی اجمالی معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مکان
رضایتمندی ساکنین مساکن سازمانی و اثرات ساخت آنها در حاشیه 

  شهرها پرداخته خواهد شد.
	سازمانی یابی سایت مسکنمکان -۱

ی، کالبدر معیاسازمانی باید چهار یابی سایت مسکن در مکان
دی را در نظر گرفت. بر قتصاو افرهنگی  -جتماعیمحیطی، ازیست

  طور خالصه بررسی خواهد شد:این چهار معیار به اساسهمین 
  الف) معیارهای کالبدی:

حریم ی متر۳۰۰تا  ۵۰فاصله که در طوریها بهمسیلعایت حریم ر •
	د.شوی مسکونی جلوگیری بررهر گونه کااث حدآنها از ا

های اساسی از قبیل آب، برق، گاز و فاضالب در وجود زیرساخت •
  متر) ۵۰۰۰تا  ۳۰۰۰سایت یا در فاصله کمی از آن (

-۵۰۰۰از آن ( دسترسی مناسب به شبکه ارتباطی اصلی و فاصله  •
  منظور ارتباط مناسب با محل کارخانه یا کارگاهمتر) به۲۰۰۰

های اصلی ارتباطی (حداقل ها و شبکهرعایت حریم امن از بزرگراه •
  منظور تامین شرایط زندگی ایمن برای ساکنانمتر) به۲۰۰۰حریم 

ل ونقرعایت حریم صوتی و ایمنی مناسب از هر گونه کریدور حمل •
متر) یا کریدور ریلی از قبیل مترو و قطار ۱۰۰۰ود (بزرگ موج

  متر)۳۰۰۰(

درنظرگرفتن یک ورودی اصلی دسترسی و یک خروجی اصلی مجزا  •
منظور تامین ایمنی ساکنان و مدیریت مطلوب برای سایت به

	ترافیک
  [6]های ارزشمندزمین متری با۵۰رعایت حریم  •

  محیطی:ر زیستمعیاب) 

	طبیعیمی و عوامل قلیهای ابا توجه به ویژگیقعیت سایت مو •
محیطی افزایش حجم ترافیک میزان آلودگی هوا و اثرات زیست •

  های اطرافدر سکونتگاه

-شده زیستسایت مورد نظر نباید در هیچ یک از نواحی حفاظت •
متر از این نواحی و نواحی ۱۰۰۰محیطی واقع شده باشد و باید حداقل 
  .[6]کشاورزی و باغات فاصله داشته باشد

عایت و رمحیطی ات مخاطر، نسانیاسایش آیط انظرگرفتن شردر •
یابی نمکادر ها اریعایت همجوو رمحیطی ی هاهالیندآ آنها،حریم 

	مناطق مسکونی
ف کاهش یا حذزیست، اری محیط پایدو توجه به حفظ  •
	اگی هودلو، آگی صوتیدلوآمحیطی مانند ی گیهادلوآ
	[7]سبزی شتن قابلیت توسعه فضاو داغالب د نظرگرفتن جهت بادر •

  فرهنگی: -جتماعیی اهارمعیاج) 

عمومی های آموزشتوسعه و برپایی ای بره بالقوت مکاناا •
  بومی)و (تحصیلی 

ای و غیره ، مذهبی، طایفهقومیی پیوندهاو بط توجه به روا •
  سکونتگاهیی و کالبدورت مجاو همسایگی 

  دی:قتصای اهارمعیاد) 

	بودن قیمت زمین در حاشیه شهرها)قیمت زمین (پایین •
	[8]یخصوصری دولتی و عتباا -مالیت سساموسترسی به ن دمکاا •
ارزش اقتصادی از منظر کشاورزی، شکار و سایر  زمین باید فاقد •

	.[6]باشدهای پردرآمد اشتغال
کارگران و کارمندان در ادامه، به بررسی اثرات ایجاد مساکن سازمانی 

و  فرهنگی -جتماعیا محیطی،زیست ی،کالبد رمعیا چهار بر
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   ۱۳۹۹، بهار ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                                 نقش جهانپژوهشی  -فصلنامه علمی

منظور کاهش اثرات منفی و ارتقای هایی بهحلدی و ارایه راهقتصاا
توان به اثرات اثرات مثبت پرداخته شده است. این اثرات را می

بندی کرد که با توجه به هدف این مدت و بلندمدت تقسیمکوتاه
پژوهش، در این قسمت اثرات بلندمدت اسکان کارکنان صنایع بزرگ 

در چهار بعد برداری در هنگام ساخت و بهره، شهرها هیدر حاش
دی بررسی قتصاو افرهنگی  -جتماعیمحیطی، ای، زیستکالبد

  خواهند شد. 
  اشهره هیدر حاشاثرات بلندمدت اسکان کارکنان صنایع بزرگ  -۲

	الف) مسایل کالبدی
  های اطرافافزایش حجم ترافیک در سکونتگاه •
	های زیرزمینی در دسترسکاهش میزان منابع آب •
  کاهش میزان کنترل ورود و خروج •

  محیطیب) مسایل زیست
	آلودگی آب و خاک •
افزایش مشکالت ناشی از دفع فاضالب و سایر پسماندهای شهری  •

  و ساختمانی

گیری از مواد خطرناک در دنبال بهرهامکان آلودگی آب و خاک به •
	وسازطول ساخت

	تنزل کیفیت هوا •
بر اثر گرد و غبار ناشی از خطرافتادن سالمت ساکنان به •

	وسازهای ساختفعالیت
  های ساکنانآلودگی ناشی از اتومبیل •
	های زیستیرفتن گونهازبین •
	های باارزش محیطیرفتن گونهازبین •
  چرخه آن اختالل در عملکرد زیستی محدوده و •

  [9]ای حیواناتافزایش تلفات جاده •
  فرهنگی -ج) مسایل اجتماعی

	های فرهنگیرساندن به ارزشاحتمال آسیب •
افزایش اختالف و درگیری میان نیروهای ساکن با افراد در  •

  وجوی کارجست
	

های اطراف به این نواحی با هدف افزایش مهاجرت از سکونتگاه •
  مندی از شرایط اجتماعی و فرهنگی موجوداشتغال و بهره

  د) بررسی مسایل اقتصادی

	های مجاورها برای سایر سکونتگاهایجاد اشتغال در این مجتمع •
های شهری های حومهها و کارخانهکاهش امکان اشتغال در کارگاه •

	[6]های اطرافبرای ساکنین سکونتگاه
  رضایتمندی سکونتی -۳
امل مهم در رضایت فرد از کل وع یکی ازضایت از محل زندگی، ر 

 رضایتی حس معادل سکونت محل از است. رضایت  زندگی خویش
 ای درک خود فعلی مسکن از  خانواده یک از عضوی یا فرد که است
یکی از معیارهای مهم در رضایت از محل زندگی،  .[10]کندمی تجربه

 معیارهای محیطی و شخصی اثرگذار در رضایت از محیط مسکونی

نان ساک تیبر رضا رگذاریعوامل تاث . محققان زیادی به بررسیاست
 اتیشناخت خصوص هسرو  گالستراند. پرداخته یمسکون طیمحاز 

 های مختلفجنبهبر را  خانوارها و بافت محل سکونت آنها یساختار 
از  یتمندیرضادانند. آنها معتقدند که می ذارگر یتاث یتمندیرضا
در دو جزء  تیرضا زانیم به میطور مستقبه یسکونت طیمح

 به میرمستقیطور غو به ،یگیهمسا یو واحدها یمسکون یواحدها
 بمخاط یهایژگیو دیگرو  یاجتماع ،یفرهنگ ،یشخص یهایژگیو

 نیشکاف قابل مشاهده ب" گالستر فیبنا به تعر .[11]دارد یبستگ
بر  "آنها یموجود بستر سکونت تیو واقع نیاکنس یازهایو ن رزوهاآ

 یتمندیااز رض یبخش، یسکونت یتمندیرضااین مساله تاکید دارد که 
 کنندهالقا ت،یفیباک یشهر  طیمح .[10]عام است یدر معنا یاز زندگ

 ،یکالبد اتیخصوص قیاز طر نیبه ساکن یتمندیحس رفاه و رضا
ویا و پ تیفیباک یزندگ یطیمح نیچنو  است نینماد ای یاجتماع

کند. را ضمانت می یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیفعال با
سکونت باعث  طیاز مح تیاحساس رضاتوان چنین گفت که می
و  طیارتباط آنان با مح یدار یو پا میو تحک نیمثبت ساکن یابیارز

  .[12]در آنها خواهد شدحس تعلق  جادیا در نهایت
  
  زندگی طیمح تیفیک

به اواخر دهه  مربوطآن  میو مفاه طیمح ،یزندگ تیفیتوجه به ک
 یعدبکیبا مسایل رشد و توسعه زمانی که نحوه برخورد  ؛است ١٩٥٠
 -یعوامل اجتماع گاهیترکردن جامنظور پررنگبه شیگرا نیا و بود

 طیمح تیفیگسترده ک .[13]به وجود آمدها انسان یدر زندگ یاقتصاد
 کیاز  کیکه هر  ردیگیسرچشمه م یمتفاوت یهااز روش ،یزندگ

 ،یطیمح یاقتصاد، طراح ،یمعمار  ،یشناسانسان رینظام خاص نظ
د و حاصل کاربر  استخراج شدهشناسی شناسی و جامعهروان ا،یجغراف
گرچه  .[14]است یو بسط موضوعات مربوط به آن افق فکر  میمفاه
 تیفیمعطوف به بحث ک یکردهایدر حوزه رو یتنوع و گوناگون نیا

این عوامل  بینیکی ارتباط نزد وجود دارد، اما یمسکون یهاطیمح
 تیفیکرضایت از " مختلف شود. بر همین اساس عواملمشاهده می

 ارایه طیو مح نسانا نیب یتعامل تیعنوان ماهبه ی"زندگ طیمح
  ).١خالصه آنها در جدول زیر بیان شده است (جدول  وشده 

 هیاز الزامات اول یکی یزندگ طیمح تیفیک ١جدول با توجه به 
مردم از عوامل  تیو رضا شیآسارفاه، است که  یزندگ تیفیک

را شامل  یطیمحستیز ی وصاداقت -یاجتماع ،ییفضا -یکالبد
 یازهاین تامینبه معطوف تنها  طیمح تیفیکشود. از طرف دیگر می
 و یاجتماع تیوضع یو ارتقا نیبلکه تام نیست، یانسان یماد

 رگذاریتاث زین آنها یرفتار اجتماع یکه بر الگوها یتوسعه اجتماعات
  . شودرا شامل می است

 هاینامهذکر این نکته نیز الزامی است که با وجود قانون و آیین
ت ای به موارد تاثیرگذار بر کیفیمربوط به مساکن سازمانی هیچ اشاره

محیط و زندگی افراد ساکن در مسکن سازمانی نشده و تنها مسایل 
  مربوط به نحوه واگذاری در آنها مطرح شده است.
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  نظرانعوامل موثر در رضایت از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه صاحب) ١جدول 
پردازنظریه  عوامل	

  )۱۹۷۶(و همکاران  کارپ
آنها، وجود خدمات  یو دسترس التیتسه
  [15]شهر تیریو مد یامحله

  )۱۹۸۶( انیسیسرکو  مارکوس
 تیمطبوع، رضا یظاهر بصر  ،ینگهدار  ،یسازگار 
همگن، درك  گانیحضور همسا ت،یریاز مد

  [16]گانیهمسا ریاز سا تیو رضا یارزش اقتصاد

  )۱۹۹۰( گونزاآر و  آمریگو
 ت،یامن ،یمساحت فضا، تعامالت اجتماع

 اطراف، یایارتباط با دن ،ییربنایز ساتیتاس
  [17]یعیباز طب یفضا ،یشهر  یهاتیفعال

  )۱۹۷۷( کنتر
 ،)یو شهرساز  ی(معمار  ییفضا یهاجنبه
) و ی(همچون روابط اجتماع یانسان یهاجنبه
  [18])التی(خدمات و تسه یعملکرد جنبه

  [19]بهداشت و تمیزی محیط  )۱۹۹۷( پل

  )۱۹۹۷(و همکاران  اسالم
 نیتام ،یبهداشت خدمات ها،رساختیز تیفیک

 وی رزشو ،یوجود مراکز آموزش ،یدنیآب آشام
  [20]گاز و برق نیدفع زباله، تام ،یحیتفر

  )۲۰۰۳( و همکاران بنایتو

 -یز یربرنامه یفضای (لبدهای کاجنبه
و  دمانی، چ)ظاهر توده و فضا( شدهیطراح
 یاجتماع یهافضا، مناطق سبز)، جنبه یدسترس

 یها)، جنبهی(مردم و تعامالت اجتماع
خدمات  ،یحیخدمات تفر ،بیمه( یعملکرد

 یانهیزم یهاونقل)، جنبهخدمات حمل ،یتجار 
  [21])یو بهداشت و نگهدار  نحوه زندگی(

  [14]زسب یبه فضا دید عت،یبا طب یجوار هم  )۲۰۰۶( هوکائوو  جی

 )۲۰۰۷(های انگلیسی مشارکت
مسکن، مخارج  یکالبد یهایژگیو ت،یمالک

و  تیریمسکن، ارزش افزوده مسکن، مد
  [22]مجتمع ینگهبان

 انیعامریبنو  دستزبر 
)۱۳۸۹(  

خدمات ونقل، مدارس، حمل ،یسدستر 
  [23]یخدمات ،یآموزش ،یبهداشت

  )۱۳۹۰( یمولودو  انیعرفی

ها، منابع، تیافراد، فعال گریبه د یسترسد
مناسب  یها؛ دسترسمکان ایخدمات اطالعات 

 نیتعادل ب ؛یخدمات ،یتجار  ،یمحله به ادار 
سبز  یشده؛ فضاباز و ساخته یفضا

  [24]تیشده؛ امنییمنظرآرا

  )۱۳۹۲(و همکاران  انیعرفی

اندازه واحد  ،یواحد مسکون زاتیالت و تجهآ
 یهانهیها، هزتعداد و اندازه اتاق ،یمسکون
 ،یخصوص میو حر تیواحد، محرم یمال

 مانند ازیمورد ن یهایانرژ  نیاستقامت بنا، تام
  [25]هیبرق، گاز، آب، تهو

  )۱۳۹۳( زبردستو  خائف

 ،یزگیپاک ،یطیبهداشت مح ،یطیمحسالمت 
 ،یبه مراکز آموزش یدسترس ت،یو امن یمنیا
 لیبه وسا یدسترس ،یو خدمات یبهداشت د،یخر
، وجود سبز یفضا ،یو خصوص یعموم هینقل

  [26]همسایگان و دوستان حامی
  

  روش تحقیق
طور کلی روش تحقیق در این مقاله در گام اول توصیفی و با به

های سازمانی و استفاده از مطالعات اسنادی و بررسی مبانی شهرک
های کالبدی، های این نوع خاص از مسکن در بخشچالش

محیطی و مدیریتی است. سپس به اجتماعی، اقتصادی، زیست

وع از یط در این نمبانی مربوط به رضایتمندی سکونت و کیفیت مح
  مسکن پرداخته شده است. 

شده در این در مرحله بعد با توجه به این که نمونه موردی تحلیل
مقاله در جنوب کشور قرار دارد، چند نمونه سکونت در مسکن 

کن یابی مسسازمانی با موقعیت جغرافیایی مشابه و وضعیت مکان
 ای برایقدمهگیرد تا منسبت به شهر اصلی مورد بررسی قرار می

تحلیل بهتر کیفی و کمی در مطالعات موردی پژوهش فراهم آید. 
نفر از  ٨٥٠نمونه موردی این مطالعه نحوه سکونت بهینه حدود 

 ١٢٠٠در مرحله اول و  بندرعباس یگاز  عاناتیم شگاهیکارکنان پاال
  نفر در مرحله دوم است.

ر ازی) دکن سازمانی (کارکنان پاالیشگاه میعانات گمخاطبان مس
الف)  های:بندی در دستهاند که این گروهبندی شدهابتدا گروه

های مدیریتی و کارشناسی ارشد و مدیریت و کارشناسان ارشد (رده
باال در ن و کارشناسان (کارمندان ردهامهندس، ب) مدیریت اداری)

، ج) ن و بخش فنی)ابخش کارشناسی امور اداری و مالی و مهندس
روی ماهر (کارگران فنی ماهر و کارکنان کادر اداری دیپلم و نیفوق

دیپلم (بخشی از کارگران خدماتی و و د)  های پشتیبانی)در بخش
نیازهای آنان از طریق هستند. سپس  کارکنان و کارگران ساده)

  گیرند. مورد شناسایی قرار میمصاحبه 
 

منظور انتخاب راهبرد بهینه در مرحله بعد مطالعات تطبیقی به
اسکان کارکنان پاالیشگاه در یک شهرک سازمانی یا درون شهر 
بندرعباس انجام خواهد گرفت. در واقع چالش اصلی این مقاله نیز 
همین مرحله است که "آیا لزومًا نزدیکی به صنعت یا خدمات برای 

تر است یا سکونت درون شهر کارکنان در قالب مسکن سازمانی موفق
ز تحلیل تطبیقی کیفی، اسکان کارکنان در اصلی؟". لذا با استفاده ا

دو گزینه پیشنهادی داخل و خارج از شهر بندرعباس (مشتمل بر 
های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و نقاط مثبت و منفی در بخش

مدیریتی، که در مبانی نیز به آنها پرداخته شده است) تحلیل 
  شوند.می

 

ن براساس نیازهای یابی مسکهای عمده مکاندر مرحله بعد معیار
مدیریت پاالیشگاه برای اسکان کارکنان تعیین و با استفاده از روش 

دهی به هر یک از معیارها منظور وزنشوند. بهبندی میدلفی اولویت
زار افمراتبی) و نرم(فرآیند تحلیل سلسله AHPو زیرمعیارها از مدل 
Expert	choice براساس  شود و هر یک از معیارهابهره گرفته می

یابی و اسکان سازمانی دارند، دو به دو با هم اهمیتی که در مکان
شود. پس از محاسبه مقایسه شده و وزن هر کدام استخراج می

ضریب ناسازگاری، وزن نهایی برای هر یک از معیارهای اسکان 
  آید.سازمانی به دست می

 

تر دقیقی ساز اما در بخش اقتصادی با توجه به این که امکان کمی
نتیجه ارزیابی وجود دارد، نتایج مقایسه تطبیقی به تفصیل بیشتری 

 هایبندی گونهآورده خواهد شد و در نهایت نیز پیشنهادها و طبقه
های سازمانی و راهبردمسکن متناسب با مخاطبان مسکن 

  شود. پیشنهادی برای اسکان بهینه کارکنان ارایه می
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   ۱۳۹۹، بهار ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                                 نقش جهانپژوهشی  -فصلنامه علمی

ازمانی با موقعیت مشابه در داخل و های سیابی مسکنبررسی مکان
  حاشیه شهر
 حفظ نیروی هدف بامسکن کارکنان  دهیسامان این کهبه  با توجه

های اصلی مدیران این مشاغل است، با کار یکی از دغدغه
در داخل یا خارج شهر  های این مسکنیابمکاندرنظرگرفتن شرایط، 

در این پذیر خواهد بود. به همین منظور صنایع امکان در کنارو 
در حاشیه  یسازمان یهامسکنشرایط  قسمت از پژوهش ابتدا
  ی بررسی خواهند شد.شهر درونهای سازمانی شهرها و سپس مسکن

  های سازمانی در حاشیه شهریابی مسکنمکان -۱
 های سازمانی در حاشیهیابی مسکنترین توجیه برای مکانمهم

عنوان نمونه چهار پروژه مشابه . بهاستقیمت پایین زمین  شهرها،
طور خالصه مورد بررسی قرار اند بهیابی شدهکه در حاشیه شهر مکان

  ).۲گرفته است (جدول 

  
  27]‐[32در حاشیه شهر شدهیابیبررسی طرح چهار پروژه مکان) ٢جدول 

  فاصله از شهر  وسعت اراضی  جمعیت هدف اسکان
موجود خدمات 

  در سایت

  شهرک مسکونی جم (شهرک توحید و شهرک شهید تندگویان)
  یواحد ۳۷۲: مجموعه ۱فاز 

  هکتار ۱۶۶
 كیلومتری۷۰

  عسلویه

، خدماتی
و  آموزشی
  فرهنگی

  واحدی ١٠٢٨: مجموعه ٢فاز 
  یواحد ۳۵۷: مجموعه ۳فاز 
  یواحد ۱۰۰۰: مجموعه ۴فاز 

  جممجتمع کارکنان پتروشیمی 

  هکتار ۱۲۰  واحد ۱۴۴۵۴
کیلومتری ۵۵

  کنگان
 ۸مدرسه و  ۲۶

  واحد تجاری
  شیرینومجموعه مسکونی 

	واحد ویالیی ۵۰: ۱فاز 

  هکتار ۳۰
 كیلومتری۳۰

  عسلویه

، ، اداریتجاری
و  رفاهی
  ورزشی

  یواحد مسكون ۱۰۸: ۲فاز 
  یواحد مسكون ۲۹۶: ۳فاز 
و  یجنب یها: ساختمان۴فاز 

  یخدمات
  بعثت دیطرح شهر جد

واحدی بعثت  ۱۲۰۰شهرک 
  جدید

  هکتار ۳۵۰
کیلومتری ۲۰

  بندر ماهشهر

، ، اداریتجاری
، ورزشی

فرهنگی، 
  آموزشی

واحدی  ۸۸۴ مجموعه
  نگارستان
واحدی  ۱۱۳۶ مجموعه
  بهارستان

  
های شده، ساکنین حاضر در مجموعهی انجامهابا توجه به مصاحبه

که  برندشده در حاشیه شهر از مشکالت مختلفی رنج میییابمکان
  آنها عبارتند از: نیترمهم

دوری از شهر که منجر به احساس نارضایتی و تنهایی در ساکنین  •
	شود.می
هزینه باالی نگهداری و ارایه خدمات به ساکنین نسبت به  •

	یشهر درونهای مجموعه
هافقدان خدمات فرهنگی، تفریحی، تجاری و غیره در این مجموعه •

	مشکالت زیرساختی در تامین برق و آب •
	فقدان امکانات درمانی مناسب •
  شهر های سازمانی در داخلیابی مسکنمکان -۲
 حالت را در نظردو  توانمی یاسکان کارکنان در بافت شهر  منظوربه

 طادر نق ازین مورد یمسکون یهاواحد دیخرگرفت؛ حالت اول، 
ت است. حالکارکنان  یبندشهر متناسب با سطوح و رتبهمختلف 

 وانعنبهی خود در بافت شهر  لیو تما قهیکارکنان بنا به سلدوم، 
  الک یا مستاجر ساکن خواهند شد.م

شهرک صنعتی با  ٨صنعت مهم و بزرگ و  ٩در استان هرمزگان 
 وانعنبه تولیدی کوچک و متوسط فعالواحد صنعتی و  ١٠٠بیش از 
 ی اقتصادی، تجاری و صنعتی کشور وجود دارد.هاقطبیکی از 

 دهی افراد درسیاست تامین مسکن کارکنان این مجموعه و سامان
صورت نمونه مشابه در ادامه بررسی که به داخل شهر انجام شده است

	خواهد شد.
نفر  ٥٠٠الد هرمزگان مجتمع فوکارکنان  :) مجتمع فوالد هرمزگان١

مسکن  ،این مجتمعخواهند یافت. نفر افزایش  ٣٠٠٠که تا  هستند
کارکنان خود را از طریق پرداخت حق مسکن در شهر بندرعباس تامین 

	نموده است.
منظور اسکان کارکنان خود اقدام به این مجموعه به ) شرکت نفت:٢

اکم باال متر زمین برای ساخت واحدهای مسکونی با تر ٣٧٥٠خرید 
	حسین (داخل شهر) نموده است.در بلوار امام

 فارس): این(صنایع معدنی و فلزی خلیج ) منطقه ویژه اقتصادی٣
 ٤٨منظور تامین نیاز کارکنان خود، اقدام به خرید مجموعه به

 برای مدیران و داخل شهر)منطقه گلشهر ( واحد سکونتی دردستگاه 
داخل محوطه کارگاه واحد سکونتی در دستگاه  ٢٠ احداث ،نامهندس
 ٥٠٠کارکنان کارگری و پرداخت حق مسکن به الباقی کارکنان ( برای
	نموده است.نفر) 
نفر هستند  ١٢٠٠مجموعه کارکنان این  ) شرکت آلومینیوم المهدی:٤

حسین از طریق که مسکن عموم کارکنان در درجه اول در بلوار امام
های جنب ساختمان اختمانرهن و در درجه دوم خریداری س

فرهنگیان و خرید زمین و احداث مسکن از طریق تعاونی، تامین 
نفر واحد مسکونی در بندرعباس  ١٤٠شده است. در مرحله اول برای 

واحد در شهر  ١٠٢ساخته و تحویل شده است، در مرحله دوم 
های نفر مسکن ٤٠٠بندرعباس در حال تکمیل و تحویل است، برای 

اخل محوطه کارخانه ساخته شده که موجب نارضایتی سازمانی د
	سازی شده است.های آلومینیومدلیل آلودگیها بهخانواده

نفر از کارکنان خود حق  ٧٠٠این مجموعه به ) صنایع هرمزگان: ٥
  ).٣کند (جدول مسکن پرداخت می
توان گفت، هر چند توجیه قیمت های باال میبراساس بررسی نمونه

های سازمانی داخل شهر وجود مسکن یابیدر مکانپایین زمین 
تواند در سایر یابی واحدهای مسکونی در شهر میمکان اماندارد، 

  موارد توجیهی قابل قبول داشته باشد؛ این موارد عبارتند از:
های وجود فضاهای مذهبی و فرهنگی مناسب برای تمامی گروه •

  سنی در شهر
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های اقامتی متناسب با فرهنگ کارکنان در متراژ و تامین واحد •
	سطوح کیفی مورد درخواست کارکنان در محالت مختلف شهر

های ارایه خدمات و تعمیرات با استفاده از حذف هزینه •
	های موجود در شهرظرفیت

	یزندگ طیبه محله و مح یحس دلبستگوجود  •
	امنیتحذف هزینه سیستم و نیروی کنترل و  •
ونقل و ارایه خدمات های ناشی از تامین سیستم حملحذف هزینه •

	عمومی

  
شیوه پاسخگویی به نیاز مسکن  مطالعات موردی: بررسی

در  سفار خلیج ستاره یگاز  عاناتیمدر کارکنان پاالیشگاه 
	بندرعباس

شبکه  ٣٦٠٠٠٠ تیفارس با ظرفستاره خلیج یگاز  عاناتیم شگاهیپاال
 یهکتار در جبهه غرب ٦٦٠به وسعت  ینیدر زم ،در روز نیبنز دیتول
برداری کامل نفت بندرعباس قرار دارد. قبل از بهره شگاهیپاال
در  یمختلف شغل یهاکارکنان در ردهاز نفر  ٨٤٣، حدود شگاهیپاال
 شیافزا نفر ١٢٠٠تا حدود تعداد آنها  و فعال خواهند بود تیسا نیا

تامین ای اصلی مدیران این مجموعه هتیاولویافت. یکی از  خواهد
	.مسکن کارکنان است

شناخت مخاطبان (کارکنان پاالیشگاه میعانات گازی) و نیازهای  -۱
  آنها

به  ۱۳۸۹که در سال  براساس آمار شرکت میعانات گازی بندرعباس
بردار از واحدهای ، کارکنان بهرهمهندسان مشاور آتک داده شده است

نفر هستند که در صورت توسعه پاالیشگاه به  ٨٥٠مسکونی حدود 
ریزی احداث منازل مسکونی در دو نفر خواهند رسید. برنامه ١٢٠٠

واحد و در مرحله دوم  ٨٤٣گیرد؛ در مرحله اول مرحله صورت می
بق واحد مسکونی تحویل خواهد شد. با توجه به این که ط ١٢٠٠

بایست نیروهای شاغل می %٣٠قوانین و مقررات صنایع بزرگ محلی 
نفر نیروی مورد 	٨٤٣از نیروی انسانی بومی و محلی تامین شوند، از 

ماهر از ساکنین نفر کارکنان ساده و نیمه ٢٤٣نیاز امکان تامین 
بندرعباس وجود داشت که نیاز به تامین امکانات سکونتی از طرف 

  ).٤دول شرکت نداشتند (ج
دلیل جایگاه و اهمیت ویژه این لیسانس و باالتر بهدر مقطع فوق

افراد در مجموعه، برای این افراد مسکن در حد منزلت اجتماعی آنان 
ومی یا ب(باید تهیه شود. کارکنان با مدرک دیپلم از شهر بندرعباس 

منظور تعیین سطوح از جوانان مهاجری که مسکن دارند) هستند. به
دهی مناسب کمی فضاها، نیاز ساختمانی و سازمانمورد 

  است: شدهبه شرح ذیل در نظر گرفته  عمده ساختارهای
یافته از مشاغل ای سازمانالف) ساختار سازمانی: شامل مجموعه

  مختلف
های مختلف سطوح تحصیالتی و ب) ساختار اجتماعی: شامل گروه

  فرهنگی

یافته از عملکردهای زمانای ساج) ساختار فیزیکی: شامل مجموعه
  هادربرگیرنده فعالیت

منظور انتخاب راهبرد اسکان کارکنان مطالعات تطبیقی به -۲
  پاالیشگاه در یک شهرک سازمانی یا درون شهر بندرعباس

های مورد نظر برای اسکان کارکنان پاالیشگاه میعانات گازی گزینه
  طور خالصه در ادامه بررسی خواهد شد:به
کیلومتری از ۱۵این شهرک در شمال و در فاصله  مروارید: شهرک -

متر از ساحل است. ۶۰۰شهر بندرعباس و با اختالف سطحی حدود 
خانوار از کارکنان پاالیشگاه بندرعباس زندگی  ۱۴۰۰در این شهرک 

کنند و از کلیه امکانات آموزشی، پذیرایی و فرهنگی و تجاری می
ضی و مستحدثات با شرکت نفت برخوردار هستند. مالکیت این ارا

	است.
عنوان یکی از های اخیر بهشهر بندرعباس در سالشهر بندرعباس:  -

شده است و در نتیجه مهاجرپذیرترین شهرهای کشور معرفی 
فضاهای مناسب درمانی و آموزشی و تجاری در شهر احداث شده 
است. همچنین با دارابودن دانشگاه دولتی و آزاد پتانسیل خوبی 

	برای تولید نیروی کار متخصص و جوان دارد.
بودن قیمت زمین در شهرک مروارید، در صورت ساخت رغم ارزانعلی

های اقماری پاالیشگاه، تامین سازمانی در زمینواحدهای مسکن 
کلیه خدمات مربوطه هزینه بسیاری در بر خواهد داشت؛ به عالوه 

ن امکانات خدماتی های قابل توجهی که برای تامینسبت به هزینه
برداری از آنها بسیار ناچیز خواهد شده، بهرهو رفاهی و تفریحی صرف

بود. همچنین رعایت ضوابط ویالسازی در طرح تفصیلی شهرک 
مروارید موجب باالرفتن سطح زمین مورد نیاز شده و باالرفتن 

شدن زمان اجرا است که تهدیدی سازی موجب طوالنیعملیات آماده
که در صورت در حالی  ریزی اجرایی خواهد بود.یت برنامهبرای مدیر

های خرید یا ساخت مسکن در شهر بندرعباس مساله انتخاب گزینه
رد. پذیای کامالً متفاوت صورت میگونه رسانی بهمدیریت و خدمات
ها، دیگر ارتباطی به مدیریت پاالیشگاه نخواهد داشت مدیریت واحد

های شهری صورت ت متداول زیستگاهصور و توسط کارکنان و به
رسانی بر عهده شهرداری بندرعباس است و از محل پذیرد. خدماتمی

های عمرانی در اختیار و عوارض دریافتی شهری، خدمات ارایه بودجه
  خواهد شد.

های متنوع و تعدد فضاهای خدماتی، ها و کاربریوجود زیرساخت
ای هاز امکانات و فرصت رفاهی، فرهنگی و ورزشی در شهر بندرعباس

اتخاذ تصمیم اسکان کارکنان به صور مختلف خرید یا اجاره یا احداث 
گذاری کمتری را مسکن در این شهر است و گردش مالی و سرمایه

ها خواهد داشت و در نقطه مقابل احداث نسبت به سایر گزینه
های جنبی و صرف مسکن در شهرک مروارید نیازمند احداث کاربری

همچنین جدول زیر گذاری است. های اجرایی و سرمایهنههزی
صورت کیفی و براساس مطالعات (مطالعات میدانی و مصاحبه با به

به تحلیل تطبیقی دو گزینه مذکور و بیان نقاط قوت و  [27]ساکنان)
  ).۵پردازد (جدول ضعف آنها می
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ی هابا توجه به اولویت هادهی گزینهتعیین معیارهای امتیاز -۳
  مدیریت پاالیشگاه و میزان ضریب اهمیت هر یک از آنها

های عمده امتیازدهی براساس میزان اهمیت هر در این بخش معیار
 های انتخابیاست. معیار شده میتنظیک از معیارها در قالب جدولی 

براساس نیازهای مدیریت پاالیشگاه برای اسکان کارکنان تعیین و با 
بندی شده است، در درجه اول تسریع اولویتاستفاده از روش دلفی 

برداری از پاالیشگاه میعانات گازی با رعایت نمودن بهرهدر عملیاتی
محیطی و استفاده از خدمات شهری مناسب دارای شرایط زیست

با درنظرگرفتن حجم باالی  ارهایمعاهمیت باالیی است و سایر 
لی ، ورندیگیمقرار  های بعدیگذاری در پاالیشگاه در اولویتسرمایه

ی کنار گذاشته شوند. در این مورد ر یگمیتصمی هاشاخصهنباید از 
بودن طرح و توجه به مسایل روحی و روانی و به اقتصادی توانیم

اجتماعی و بعد مسافت دسترسی به پاالیشگاه توجه داشت. این 
داری ر بیی در بهرهبسزا راتیتاثدارای  مدتیطوالنها در دسته از معیار

های معیاری مانند وجود زیرساخت تینها درمناسب خواهند بود و 
  ).۶گیرند (جدول ی در اولویت بعدی قرار میساتیتاس

روشی است منعطف، قوی و  (AHP)مراتبی فرآیند تحلیل سلسله
یری گگیری در شرایطی که معیارهای تصمیمساده که برای تصمیم

. در [33]رودکند، به کار میمیها را مشکل متضاد انتخاب بین گزینه
دهی به هر یک از معیارها و زیرمعیارها از مدل منظور وزنادامه به
AHP افزار و نرمExpert	choice شود و هر یک از بهره گرفته می

یابی و اسکان سازمانی دارند، معیارها براساس اهمیتی که در مکان
شود. پس خراج میدو به دو با هم مقایسه شده و وزن هر کدام است

از محاسبه ضریب ناسازگاری، وزن نهایی برای هر یک از معیارهای 
  ).۷آید (جدول اسکان سازمانی به دست می

های مسکن متناسب با بندی گونهارایه پیشنهادها و طبقه -٤
  سازمانی مخاطبان مسکن 

از مجموع آنچه در باال ذکر شد، اسکان کارکنان پاالیشگاه در شهر 
، برآیند ابعاد اجتماعی لحاظ ازتری عباس، گزینه بسیار مناسببندر 

اما در بخش اقتصادی با توجه ؛ محیطی خواهد بوداقتصادی و زیست
ی نتیجه ارزیابی وجود دارد، نتایج مقایسه ساز به این که امکان کمی

 .تطبیقی به تفصیل بیشتری در این قسمت آورده شده است
 شامل عموماً ریزی مسکن در شهر بندرعباس ی کالن برنامههاراهبرد

  موارد ذیل است:

 هاهنیهزآوردن ی مختلف به جهت پایینهاتراکمتامین مسکن با  •
	و ایجاد انگیزه ارتقای سطح کیفی کارکنان:

  تامین مسکن با تراکم کم برای مدیران -
  تامین مسکن با تراکم متوسط برای کارکنان ارشد -
  یربومیغتامین مسکن با تراکم زیاد برای کارگران و کارکنان  -

استفاده از نیروهای بومی و ساکن در شهر بندرعباس و آموزش  •
	فنی آنان موجبات تقلیل سطح زیربنای مسکونی خواهد شد.

  ز:ا عبارتندهای اصلی انتخابی به ترتیب اولویت همچنین گزینه
هر، گلش نقطه سهدر شهر بندرعباس در  سازمهینی هاآپارتمانخرید  -۱

و معماری  هاغهیتحسین و طراحی مجدد در دیداس و بلوار امام
ی مورد نیاز برای سطوح مخاطبان استانداردهاطبق  واحدهاداخلی 
	مسکن

خرید واحدهای آپارتمانی آماده در شهر بندرعباس در نقاط  -۲
	مختلف شهر طبق جدول ماتریس پرسنلی

واحدهای آپارتمانی برای کلیه کارکنان در مناطق مختلف ساخت  -۳
	بندرعباس

	ویالسازی در شهرک مروارید -۴
	که در مرحله بعد مورد ارزیابی تطبیقی اقتصادی قرار خواهند گرفت.

  های پیشنهادیگزینهارزیابی تطبیقی اقتصادی  -۱-۴
ذکور های مهای گزینهبه هزینه با توجهدر این بخش ارزیابی تطبیقی 

صورت گرفته است. الزم به ذکر است گزینه اول ساخت مسکن در 
محدوده شهرک مروارید و گزینه دوم شامل دو بخش: الف) خرید 
زمین و ساخت مسکن در شهر بندرعباس و ب) خرید مسکن آماده 
در شهر بندرعباس و در نقاط مختلف شهر و متناسب با شرایط 

در متراژهای گوناگون است. البته در مطالعات تفصیلی مخاطبان 
این طرح، مناطق مختلف بندرعباس نیز براساس قیمت زمین و 

اند که در این ارزش ملک و موقعیت در شهر، ارزیابی اقتصادی شده
دلیل تفصیل مطالب مذکور، از ذکر جزئیات سکونت کارکنان مقاله به

  ).۸(جدول نظر شده است  در شهر بندرعباس صرف
در میزان  ۷در جدول  مدهآدستهبدر اینجا نتایج امتیاز اولویت 

عددی  ۱۰هر گزینه از عوامل مورد نظر در طیف  شدهکسبامتیاز 
برآیند  تینها درعنوان امتیاز هر معیار و ضرب شده و حاصل آن به

و  ۹است (جدول  شده محاسبهآمده برای هر گزینه دستامتیاز به
  ).۱شکل 

  
  [27]دهی کارکنان در صنایع مشابههای نحوه سامانبررسی نمونه) ٣جدول 

  صنایع هرمزگان  شرکت آلومینیوم المهدی  منطقه ویژه اقتصادی  شرکت نفت  مجتمع کارکنان پتروشیمی جم  دهیهای ساماننمونه
  -  ٢٤٢  -  متر زمین ۳۷۵۰  -  ساخت مسکن شهری
  -  ٤٠٠  ٢٠  -  -  ساخت مسکن کارگاهی

  -  -  ٤٨  -  -  خرید مسکن
  -  نفر ٦٠٠برای   -  -  -  رهن و اجاره مسکن
  نفر ۷۰۰به   -  نفر ۵۰۰به   -  نفر ۵۰۰به   پرداخت حق مسکن
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  [27]برداربندی اولیه کادر بهرهترکیب) ۴جدول 

  درصد  تعداد کارکنان  تخصص
  ۵  ۴۲  های مدیریتی و کارشناسی ارشد و مدیریت اداری)ردهارشد (مدیریت و کارشناسان 

  ۲۰  ۱۷۰  باال در بخش کارشناسی امور اداری و مالی و مهندسان و بخش فنی)کارمندان ردهکارشناسان (مهندسان و 
  ۳۰  ۲۵۳  های پشتیبانی)بخشماهر) و کارکنان کادر اداری در ( یفنکارگران ماهر (دیپلم و نیروی فوق

  ۴۵  ۳۷۸  دیپلم (بخشی از کارگران خدماتی و کارکنان و کارگران ساده)

  
  تحلیل تطبیقی کیفی اسکان کارکنان در دو گزینه پیشنهادی) ۵جدول 

  معیارها
  خرید واحدهای مسکونی در بندرعباس  وساز و توسعه شهرک مرواریدساخت

	)-( یمنفنقاط 	نقاط مثبت (+)	)-( یمنفنقاط 	نقاط مثبت (+)

  اقتصادی
وجود اراضی بایر در محدوده 

بودن پاالیشگاه و مناسب
  قیمت زمین

احداث یا تامین فضاهای جانبی مورد نیاز کارکنان و  
های آنان در نتیجه لزوم تامین زمین و خانواده
-دلیل آمادهشدن زمان اجرا بهطوالنی ؛ های آنهزینه

  خدمات اولیه سازی زمین و تامین

هایی را در ارتباط با توسعه و رشد فرصت
آورد های مختلف فراهم میجمعیتی در طیف

که به هر دلیل در شهر بندرعباس اسکان 
یابند، زمینه ایجاد مشاغل برای سایر افراد می

مانند مشاغل سازد (خانواده را نیز فراهم می
امکان ؛ خدماتی و رفاهی و تجاری و غیره)

وری در ارایه ها و افزایش بهرهینهکاهش هز
های موجود در خدمات با استفاده از ظرفیت

  شهر بندرعباس

باالبودن قیمت متوسط زمین 
در شهر بندرعباس عمًال 

صرفه بودن بهمقرون
وساز در این شهر در ساخت

شرایط فعلی را برای پاالیشگاه 
رو میعانات گازی با تردید روبه

مکان سازد، مگر آن که امی
ساخت مسکن با تراکم باال 

  فراهم باشد.

محیط 
  زیستی

-  

وجود اراضی خشک و بدون پوشش گیاهی در اطراف 
مجاورت با پاالیشگاه اثرپذیری منفی ؛ شهرک مروارید

محیطی ساکنین را موجب خواهد شد و این امر زیست
ناپذیری بر های جبراندر بلندمدت موجب آسیب

شود. چنانچه در هایشان میخانوادهسالمت کارکنان و 
این  ای مشابه در روستای جمال احمد در نزدیکینمونه

آلرژی، سردرد شدید، پاالیشگاه، عوارض متعددی مثل 
یده د مشکل دریچه قلب، تنگی نفس و بیماری پوستی

های معالجات بسیاری را تحمل و هزینه اندشده
ت یرامون ساینیاز به احداث حریم فضای سبز پ؛ اندکرده
منظور تثبیت محدوده از دیدگاه مدیریت شهری و به

  وجود دارد. محیطیزیستکاهش اثرات منفی 

فارس و وجود پتانسیل سواحل زیبای خلیج
قوی تفرجی و تفریحی سواحل و نزدیکی به 

وحش ها و جنگل حرا و پناهگاه حیاتتاالب
های شهر از مزایا و امکانات و فرصت

  بندرعباس است.

 وجود بادهای نامناسب که
غبار همراه با گردوخاک و 

مرسوم به باد عربستان) از (
ت غرب به سمت شهر سم

باالرفتن بندرعباس هستند؛ 
رطوبت در حدود پنج ماه از 

؛ شدن هواسال و شرجی
دارابودن سوابق زلزله در 

های اخیر و لزوم رعایت سال
های مصوب با ضریب نامهآیین

  حساسیت باال

  -  اجتماعی

 ها برایکاهش امنیت فضای اجتماعی شهرک
	زدن کارگران درپرسهدلیل امکان ی کارکنان بههاخانواده

احتمال بروز افسردگی در بین برخی ؛ سکونیمفضاهای 
عدم دلبستگی به محیط ؛ از زنان ساکن در مجموعه

زندگی و محله و فقدان روابط گسترده فامیلی و 
وص خصبه( یحیتفرکمبود امکانات فراغتی و ؛ دوستانه

برای کودکان) و محصوربودن محیط سبب ایجاد 
گسست مشکالت روانی و اجتماعی خواهد شد؛ 

اجتماعی و اقتصادی و کالبدی باعث بروز و تشدید 
سیستم کنترلی و امنیتی شهرک شود؛ دگرستیزی می

مروارید زیر نظر مدیریت شرکت نفت است و تا حدی 
های فردی و نیاز به مراودات با بیرون از مجموعه آزادی
کننده ورود و های کنترلی محدودوجود سیستم لیدلبه

  نماید.خروج افراد را صلب می

با توجه به تنوع فرهنگی و اجتماعی کارکنان 
پاالیشگاه امکان تامین واحدهای اقامتی در 

ت متعدد شهر متراژهای مختلف و در محال
پویایی و سرزندگی در بندرعباس فراهم است؛ 

مراتب بیش از شهرک شهر بندرعباس به
  مروارید است.

-  

  کالبدی

وجود معابر سواره و پیاده 
؛ شده شهرکمتنوع و طراحی

دلیل قوانین یکسان در به
وساز و محدودیت ساخت

ارتفاعی و درصد اشغال و 
دارای  الهایوتراکم، 

هماهنگی با یکدیگر 
  هستند.

و گاز مجموعه مشکالتی وجود  در تامین برق و آب
ا هانتقال خانواده؛ نشانیایستگاه مجهز آتشفقدان دارد؛ 

 بایست در تمام روز برایعمًال می ۷/۳با بعد خانوار 
برای جلوگیری از انتقال به بندرعباس آماده باشند؛ 

یک گروه بازرسی  فرسایش واحدهای تحویلی، تشکیل
لیست نگهداری و تعمیرات منظور کنترل چکفنی به

  مورد نیاز موثر است.

ها و تاسیسات مناسب در ساختوجود زیر
وجود کلیه خدمات مانند ؛ شهر بندرعباس

، ورزشی -مدرسه، مرکز بهداشت، مراکز فرهنگی
مراکز خرید و غیره در شهر بندرعباس و عدم 

تاسیس مجدد آنها با  نیاز به صرف هزینه برای
  وریحداقل بهره

فاصله شهر بندرعباس (انتهای 
حسین) تا پاالیشگاه بلوار امام

کیلومتر و فاصله  ۲۴حدود 
شهرک مروارید تا پاالیشگاه 
میعانات گازی نیز در حدود 

  کیلومتر است. ۲۰
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  های اسکان سازمانیی معیارهای ارزیابی گزینهبندتیولوا) ۶جدول 
  امتیاز با احتساب ضریب اهمیت  امتیازدهیمعیارهای 

  ۱۰  برداریسرعت بهره
  ۱۰  بودناقتصادی

  ۸  محیطیعوامل زیست

  کالبدی

  ۸  عوامل اجتماعی
  ۸  پاالیشگاه دسترسی به

  ۹  میزان دسترسی به خدمات شهری
  ۷  یساتیتاسی هارساختیزوجود 

  
  AHPبندی های اسکان سازمانی با مدل رتبهی گزینهبندتیولوا) ۷جدول 

  میزان سازگاری  وزن اهمیت  معیارهای امتیازدهی
  ۰۹/۰  ۰۹۱/۰  برداریسرعت بهره

۰۹۴/۰  

  ۰۸/۰  ۱۰۷/۰  بودناقتصادی
  ۰۴/۰  ۰۴۲/۰  محیطیعوامل زیست

  کالبدی

  ۰۶۳/۰  عوامل اجتماعی

۰۶/۰  
  ۰۴۹/۰  پاالیشگاه دسترسی به

  ۰۸۳/۰  دسترسی به خدمات شهریمیزان 
  ۰۷۲/۰  یساتیتاسی هارساختیزوجود 

  
  های پیشنهادی*های آلترناتیوهزینه )۸جدول 

  خصوصیات گزینه  هاآلترناتیو
  هزینه کل

  (میلیون لایر)
اجرایی  شدهتمامهای هزینه
  (لایر)زیربنا  مربع مترهر 

با احتساب  هانهیهزجمع کل 
  میلیون لایر)( نیزمتعدیل و خرید 

  رتبه

  گزینه اول
احداث واحدهای ویالیی برای کارکنان در 
شهرک مروارید و تامین خدمات جانبی و 

	تاسیسات مرتبط
۷۸۰۰۰	۱۴۳۰۰۰۰۰  ۱۱۱۵۴۰۰۰۰۰۰۰	۴ 

  ۱-۲گزینه 
های مورد نیاز در شهر خرید آپارتمان
	بندرعباس

۷۸۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰  ۵۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱ 

  ۲-۲گزینه 
آپارتمان در شهر  خرید زمین و ساخت

	بندرعباس در مناطق مختلف
۷۸۰۰۰	۱۱۱۰۰۰۰۰  ۸۶۵۸۰۰۰۰۰۰۰	۳ 

  ۲-۳گزینه 

در شهر  سازمهینی هاآپارتمانخرید 
و  هاغهیتبندرعباس و طراحی مجدد در 

ی استانداردهاطبق  واحدهامعماری داخلی 
  مورد نیاز برای سطوح مخاطبان مسکن

۷۸۰۰۰  ۹۵۰۰۰۰۰  ۷۴۱۰۰۰۰۰۰۰  ۲  

  )، پروژه "طرح اسکان کارکنان پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس" شرکت مهندسان مشاور آتک محاسبه شده است.۱۳۸۹مطالعات (ها براساس سال انجام *قیمت

  
  های اسکان سازمانیارزیابی گزینه )۹جدول 

  معیارهای امتیازدهی
  امتیاز هر گزینه با احتساب ضریب اهمیت

  گزینه اسکان در شهر بندرعباس  شهرک مرواریدگزینه اسکان در 
	١٠٠  ۱۰	۷۰  ۷  برداریسرعت بهره
	١٠٠  ۱۰	٥٠  ۵  بودناقتصادی

	٦٤  ۸	۴۰  ۵  محیطیعوامل زیست

  کالبدی

	٥٦  ۷	۳۲  ۴  عوامل اجتماعی
	٤٨  ۶	۸۰  ۱۰  پاالیشگاه دسترسی به

	٩٠  ۱۰	۴۵  ۵  میزان دسترسی به خدمات شهری
	٧٠  ۱۰	۴۹  ۷  یساتیتاسی هارساختیزوجود 

 ٥٢٨  - ۳۶۶  -  جمع
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  های مختلف اسکان کارکنانوضعیت تطبیقی پراکنش امتیاز هر معیار در گزینه) ۱شکل 

	
  های پیشنهادی برای اسکان بهینه کارکنانراهبرد -۲-۴
، اهم راهبردهای گفتهشیپبا توجه به مجموع مباحث  تینها در

آیی واحدهای مسکونی کار پیشنهادی برای ارتقای میزان 
  پیشنهادشده در شهر بندرعباس به شرح ذیل هستند:

  اقتصاد زمین و مسکن -
نفر) و آموزش فنی  ۲۴۳استفاده از نیروهای بومی (به تعداد حدود  -

  سمنظور ارتقای پیوند مدیریت پاالیشگاه با مردم شهر بندرعباآنان به
منظور وساز مسکن در حد کیفیت متوسط و باال بهساخت -
	رساندن اختالفات کالبدی و ایجاد مطلوبیت سکونتیحداقلبه
صورت یکپارچه برای تامین ارایه تسهیالت و راهکارهای قانونی به -

 شرطبهواحدهای اقامتی برای متقاضیان تملک مانند سیستم اجاره 
منظور تسریع در به هایاونتعتملیک و تقویت مالی و فنی 

	وسازهای احتمالیساخت
تشکیل سازمان منسجم پیگیری مسایل فنی و اجرایی و مالی و  -

منظور پشتیبانی از اقدامات کارکنان برای تامین مسکن حقوقی به
	ی اداری از آنانهاتیحماو  هابانکمانند معرفی به 

 توانایی کاری سایر ی اقتصادی برای باالرفتنهایتعاونی انداز راه -
	اعضای خانوارها مانند بانوان و جوانان

  اجتماعی -
ارایه خدمات در سطح مطلوب و نیز امکانات گسترده برای گذران  -

اوقات فراغت و بازسازی جسمی و روحی در شرایط اجتماعی حاکم 
شناسی الیه نظر ازاین که  ژهیوبهبر یک محیط خشن کاری، 

جوان بوده و دارای  عمدتاً های شاغلین و ساکنین اجتماعی گروه
ی اجتماعی و فرهنگی و هنری و ورزشی هایسرگرمتمایل به 

  هستند.
احداث مراکز فرهنگی و تفریحی و فراغتی ویژه کارکنان پاالیشگاه  -

به جهت رفع نیازهای اجتماعی و بالطبع با توجه به این که ساکنین 
ها نیازمند این فضاها هستند؛ عمالً با انتخاب کیفیت مناسب واحد

های منتخب اجتماعی شهر ی به سایرین و گروهدهسیسروو 
	این فضاها را به سودآوری مناسب نیز رسانید. توانیمبندرعباس 

درنظرگرفتن فضاهای فرهنگی و ورزشی و تفریحی و ایجاد فضاهای  -
 و اجتماعاتختلف عمومی ی مهادر عرصهی و خصوصمهینشهری 

	گروهی به جهت باالبردن مراودات اجتماعی
  مدیریتی -
 برداری و نظارت برارتقای میزان مشارکت کارکنان در مدیریت بهره -

	اجرا
روانی و اجتماعی که  -نمودن مسایل روحیبهبود و سعی در حل -

هایشان پیش خواهد آمد با کمک ترویج برای کارکنان و خانواده
	های فرهنگیفعالیت

 واحدهای تشویقی مدیریت مجموعه برای خرید هااستیس -
	تملیک از طرف کارکنان شرطبهصورت اجاره به
  

  گیرینتیجه
در پی دستیابی به هدف و پاسخگویی به دغدغه اصلی این مقاله 

 ریزی سکونت سازمانینحوه برنامه ،نیز باید ذکر کرد که هدف اصلی
ونه پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس بوده است کارکنان و برای نم

محیطی های اقتصادی، اجتماعی، زیستکه چگونه با وجود چالش
  گیری نمود.های سازمانی باید تصمیمو مدیریت چنین مجموعه

توان گفت، لزومًا گیری روشن این پژوهش میعنوان نتیجهلذا به
منظور هزینه و زمان زیاد برای مداخله کالبدی ساختاری به صرف

تواند راهگشا باشد. در این نیل به اهداف در یک طرح شهرسازی نمی
نمونه موردی نیز نتایج تحلیلی نشان داد که ساخت یک مسکن 

ا در تنهتر و نزدیک به صنعت مورد بررسی، نهسازمانی در زمین ارزان
های تبعی صرفه نخواهد بود و هزینهبه بلندمدت از نظر اقتصادی

های ایجادشده را خواهد داشت، بلکه از نظر ونقل و بیماریحمل
محیطی های ساکن و از نظر زیستروانی و جایگاه خانواده -اجتماعی
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صرفه نخواهد بود و در نهایت رضایتمندی و کیفیت مورد انتظار نیز به
 ریزی برای ساختقبل از برنامهاز سکونت را در پی نخواهد داشت. لذا 

و توسعه یک مجموعه مسکن سازمانی بهتر است به مطالعه 
های موازی مانند سکونت در شهر اصلی (البته متناسب با گزینه

تواند به رونق بازار جایگاه کارکنان سازمانی) فکر شود. این امر می
 شهریمسکن در شهر مجاور و ایجاد شغل و در نهایت توسعه درون

ه شهری کلینیز منجر شود. در واقع با توسعه مسکن سازمانی درون
ونقل و خدمات وابسته نیز مشتمل بر آموزش، بهداشت، حمل
  واحدهای تجاری مورد نیاز و غیره نیز توسعه خواهند یافت.

البته سکونت بهینه درون شهر نیز نیازمند راهبردهایی خواهد بود 
ه اشاره شده است و قطعًا در که به بخشی از آنها در این مقال

های آتی (که در حیطه نحوه سکونت سازمانی هنوز رشته پژوهش
  شهرسازی نوپاست) تکمیل خواهند شد. 
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