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چکيده
مقولة مسکن بهعنوان یکی از مهمترین نیازهای زندگی انسانها از ابتدای سکونت بشر مطرح بوده است؛
لذا با رشد شهرنشینی و تجمع افراد در شهرها مسائل و مشکالت مسکن بیشتر خودنمایی کرده است .این
موضوع بهخصوص در شهرهای جهان سوم در قالب کمبود مسکن و نیز پایین بودن کیفیت مساکن موجود
نمایان شد .در همین جهت هرکدام از دولتها با توجه به شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و...
خود طرحهایی را درجهت رفع و یا کاهش مشکل مسکن در نظر میگیرند .طرح مسکن مهر نیز بهعنوان یکی
از طرحهای درنظر گرفتهشده برای کاهش مشکالت مسکن مهر در ایران در دهة  1380بوده است .تحقیق
حاضر بهدنبال بررسی مهمترین چالشها و نقاط ضعف مسکن مهر در ایران بوده است .این تحقیق ازنظر
هدف جزء تحقیقات کاربری و ازنظر روش جزء تحقیقات توصیفی– تحلیلی است .جمعآوری دادهها بهصورت
اسنادی– پیمایشی بوده است .در بخش اسنادی با مطالعة ادبیات تحقیق ،ابعاد و شاخصهای مرتبط با
تحقیق استخراج شدهاند .در بخش پیمایشی نیز ابعاد و شاخصهای استخراجشده از مطالعة ادبیات تحقیق
بههمراه شاخصهای مدنظر کارشناسان و متخصصان ،بهصورت پرسشنامه در بین  45نفر از کارشناسان و
متخصصان حوزة مسکن ،و بهخصوص طرح مسکن مهر ،توزیع شدهاست .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از
نرمافزار  SMART-PLSو  SPSSاستفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داده است که  6شاخص (کالبدی،
نهادی -مدیریتی ،اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،حقوقی و مکانیابی) بهعنوان مهمترین نقاط ضعف این پروژه
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انتخاب شدهاند .در این بین بعد اجتماعی -فرهنگی با اهمیت  ،0.255بعد کالبدی با  0.244و بعد حقوقی با
 0.243بهترتیب مهمترین نقاط ضعف و بعد از آنها ابعاد نهادی -مدیریتی با  ،0.233بعد مکانیابی با ضریب
 0.237قرار دارند و در انتها نیز بعد اقتصادی با اهمیت  0.160داشتهاند.
واژگان کليدی :نقاط ضعف ،مسکن مهر ،ایران.

 -1مقدمه
از زمان تصویب بیانیة جهانی حقوق بشر در سال  ،1948حق داشتن مسکن مناسب بهعنوان
یکی از اجزای مهم استاندارهای زندگی مطلوب معرفی شده است .از آن تاریخ همة دولتها مقررات
خاصی در بخش سرپناه وضع کرده و اقدام به ایجاد وزارتخانههای مسکن یا گنجاندن دپارتمان
مسکن در سایر وزارتخانهها بهمنظور تخصیص وجوه و تدوین سیاستها ،مقررات ،برنامهها و
پروژههای مسکن خاص در بخش مسکن کردهاند (نسترن و رعنایی .)112 :1389 ،با این حال،
امروزه مسکن یکی از مسائل حاد کشورهای درحالتوسعه است؛ بهطوریکه مهاجرتهای داخلی،
مشکالت مربوط به عرضة زمین ،فقدان منابع کافی ،ضعف مدیریت اقتصادی ،نداشتن برنامهریزی
جامع مسکن و سایر نارساییهایی که در زیرساختهای اقتصادی این کشورها وجود دارد ،از یکسو
و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تأمین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامض
و چندبعدی درآورده است (پورمحمدی .)1:1391 ،این در حالی است که کشور ایران نیز بهطور
گسترده با چنین مسائلی روبهروست و در دهههای اخیر بهعلت رشد سریع جمعیت شهری و
تغییرات شدید در ساختار شهرهای کشور ،نگرش به این مقوله اهمیتی مضاعف پیداکرده است؛ لذا
کمبود مسکن و کیفیت نامطلوب مساکن موجود ،همواره بهعنوان یکی از معضالت اجتماعی-
اقتصادی در کشور ما مطرح بوده است و تأمین مسکن مناسب ،بهویژه برای گروههای کمدرآمد
شهری موضوعی بهمراتب مهمتر و چالشبرانگیز بوده است .بهطوریکه شاخصهای تراکم خانوار در
واحد مسکونی ،دسترسی به مسکن و سهم هزینة مسکن در سبد خانوار بهخوبی نمایانگر این
موضوع بوده است .در همین جهت ،در دهههای گذشته سیاستهای مختلفی برای حل موضوع
کمبود مسکن ،بهویژه مسکن دهکهای پاییندرآمدی ارائه و اجرا شده است؛ ازجمله میتوان به
رویکردهای زمین حمایتی و مسکن حمایتی اشاره کرد که با وجود موفقیت نسبی چندان
نتوانستهاند از ابعاد موضوع بکاهند و کمبود مسکن ،بهویژه مسکن دهکهای پاییندرآمدی را حل و
فصل نمایند .با جهش قیمت مسکن و افزایش آن در سالهای  1385و  ،86دولت وقت با تغییر
رویکرد از سمت سیاست تحریک تقاضا به سمت سیاست تحریک عرضه ،طرح مسکن مهر را ارائه
داد .این طرح با دستور قرار دادن نگاه جامعهگرایانه در اختیار گذاشتن واحد مسکونی برای همة
خانوارها ،عمالً بر آن بوده است که قیمت زمین را از عوامل مؤثر در تولید مسکن (سرمایه ،زمین،
نیروی کار ،مصالح ساختمانی و مدیریت) حذف نماید (بیدآبادیان و محمودزاده .)2 :1394 ،چراکه
عموماً افزایش تکانهای ارزش مسکن در بازار ،عمدتاً ناشی از تکانههای ارزش زمین بهنسبت ارزش
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بناست (قلیزاده و عقیقی .)51 :1394 ،مسکن مهر نیز دقیقاً با این رویکرد و درجهت حذف قیمت
زمین از قیمت تمامشدة مسکن اقشار کمدرآمد شهری را هدف قرار داده بود (عسکری و بغدادی،
 .)121 :1395بهطور کلی طرح مسکن مهر با ارائة تسهیالت قرضالحسنه با نرخهای حداقل ،حذف
قیمت زمین از قیمت تمامشدة مسکن و پرداخت نصف هزینههای صدور پروانه و هزینة آمادهسازی
زمین و تأسیسات زیربنایی از محل یارانة بخش مسکن در پی تسهیل دسترسی خانوارهای کمدرآمد
بود (صومعلو .)6 :1389 ،با گذشت بیش از یک دهه از طرح مسکن مهر و با اجرا و تکمیل طرح،
بهتدریج نقاط ضعف و قوت و مزایا و کم و کاستیهای آن در مطالعات متعدد مورد ارزیابی قرار
گرفته است .به طور موردی مدافعان طرح بر مواردی همچون اصالح الگوی زمین شهری ،افزایش
تولید ملی و رشد اقتصادی ،افزایش سطح اشتغال ،کنترل سطح عمومی قیمتها و قیمت مسکن،
افزایش شاخص دسترسی به مسکن ،بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی ،ارتقای کیفیت ساخت،
گسترش انبوهسازی و صنعتیسازی و ارتقای عدالت اقتصادی و  ...اشاره میکنند درمقابل ،منتقدان
مواردی همچون عدم توجه به درون شهرها و ساخت مساکن مهر در حاشیه و خارج محدودة شهر و
بهتبع آن ،افزایش هزینههای آمادهسازی ،ناکامی در خانهدار کردن خانوارهای کمدرآمد بهدلیل عدم
شناخت گروههای هدف ،مکانیابی نامناسب ،مشکل تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی،
افزایش قیمت ساخت با توجه به افزایش میران تورم ،نارضایتی متقاضیان در ابعاد مختلف (از زمان
تحویل و سهم پرداختی تا سایر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،حقوقی و کالبدی) ،منابع مالی تأمین
طرح ،تأثیرات منفی آن بر متغیرهای اقتصاد خرد و کالن (افزایش نقدینگی و تورم) ،عدم توجه به
تناسب بین تقاضا و عرضه ،عدم توجه به ساختارهای اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و  ....را
متذکر شدهاند (حسنی .)1394 ،با گذشت چند سال از زمان اجرا و بهرهبرداری از این طرح ،انجام
تحقیقی که مهمترین چالشها و نقاط ضعف این پروژه را در سطح ملی مورد بررسی قرار دهد،
ضروری بوده است .در همین جهت ،این تحقیق در پی آن است که مهمترین نقاط ضعف پروژة
مسکن مهر را ازنظر مسؤوالن ،کارشناسان و متخصصان درگیر در این پروژه مورد بررسی و تحلیل
قرار دهد.
 -2مبانی نظری
 -2-1سياستهای تأمين مسکن اقشار کمدرآمد
در مورد مسکن کمدرآمد ،نهادهای حکومتی وظیفة تأمین کاالها و خدمات عمومی همچون
ایجاد و نگهداری خیابانها ،امنیت و حل مناقشات داخلی را که برای زندگی روزمرة ساکنان ضروری
است ،بر عهده دارند ( .)Deng, 2018: 1968تجربیات کشورهای مختلف در زمینة سیاستهای
مسکن اقشار کمدرآمد را میتوان به شرح زیر تقسیمبندی نمود:
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 -2-1-1سياست ساخت مسکن
این سیاس ت که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها پس از جنگ جهانی اول اتخاذ
شد ،مستلزم دخالت مستقیم و گستردة دولت در بخش مسکن و کنترل و هدایت از باال و مبتنی بر
تولید و عرضة مسکن است .در این روش ،دولت با برنامهریزی ،تخصیص زمین ،آمادهسازی ،ساخت
واحدهای مسکونی اقدام به واگذاری به اقشار کمدرآمد و با هزینة پایین و با اجاره به شرط تملیک
مینماید .ساخت مسکن یا همان مسکن اجتماعی به تهیة سرپناه برای گروههای کمدرآمد که با
تولید مسکن توسط دولت همراه است ،میگویند .در این روش ،سیاستهای دولت حول موضوع
عرضه متمرکز است .وظیفة تأمین زمین ،سرمایه و تعیین نوع تکنولوژی و مصالح بر عهدة
دولت هاست .در کشورهای مختلف با توجه به ساختار حکومتی ،قوانین و مقررات خاصی برای
استفاده از این مساکن وجود دارد (حسینی.)54 :1394 ،
 -2-1-2سياست مبتنی بر تأمين مالی مسکن
این سیاست تالش دارد که ازطریق افزایش توان مالی خانوارهای کمدرآمد تقاضای بالقوة آنها را
به تقاضای مؤثر ارتقا داده و وارد بازار نماید .این روش عمدتاً ازطریق اعطای تسهیالت بانکی با دورة
بازپرداخت طوالنی مدت و حمایت دولت در پرداخت بخشی از نرخ سود بانکی تسهیالت انجام
میگیرد .در این سیاست ،دولت با اعطای وامهای کمبهره با دورة پرداخت  35تا 40ساله به
متقاضیان ساخت و انبوهسازان مسکن و شرکتهای صنعتی ساخت مسکن و یا افراد حقیقی ،تولید و
عرضة مسکن را باال میبرد تا نسبت به تقاضا به سطح متعادلی برسد .کشور ایاالت متحده سیاست
تأمین مالی مسکن را به سه روش ،دادن یارانة مستقیم ،سیاست کنترل اجاره و سیاستهای
انگیزشی به انجام میرساند (منصور.)44-45 :1373 ،
 -2-1-3سياست تأمين زمين و خدمات
در این روش ،تأمین مسکن دولت بهجای سرمایهگذاری در ساختوساز ،زیرساختهای الزم
برای مجموعههای زیستی ،یعنی زمین و تأسیسات شهری را فراهم مینماید و افراد خانوار بهتدریج
اقدام به ساخت و تکمیل واحد مسکونی مینمایند .از این رو برخالف دو روش گذشته مسکن
بهیکباره ساخته نمیشود ،بلکه بهتدریج مسکن و محیط شکل میگیرد و دولت سازنده و
تأمینکنندة مسکن نیست ،بنابراین میتواند از گروههای بیشتری حمایت نماید (صرافی:1381 ،
.)41
 -2-1-4سياستهای مبتنی بر راهبرد توانمندسازی
فلسفة اصلی رویکرد توانمندسازی از این قرار است که حکومتها باید خود را از تأمین مسکن
بهشکل مستقیم کنار بکشند .در عوض آنها میتوانند سایر فعاالن ،ازجمله بخش خصوصی،
سازمانهای غیردولتی و گروههای جوامع محلی را توانمند کنند تا بتوانند از این طریق نقشی تمام و
کمال درجهت دست یابی به هدف سرپناه کافی برای همه ایفا کنند .البته چنین چیزی به معنی از
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بین رفتن یا کماهمیت شدن نقش همة حکومتها نیست که معموالً مورد سوءفهم قرار میگیرد،
بلکه اقدام قاطعانه و منسجم از طرف حکومت ضروری است .این اقدام میتواند مشتمل بر تدارک آن
دسته از محیطهای نهادی ،قانونگذاری ،نظارتی و مالی باشد که سایر فعاالن میتوانند ازطریق آنها
بهشکل کارآمدتر عمل کنند (.)UNCHS, 1991
بانک جهانی هفت ابزار توانمندسازی عمده را شناسایی کرده است که در دسترس حکومتها
قرار دارد .سه مورد از این ابزارها به موانع طرف تقاضا ،سه مورد به محدودیتهای طرف عرضه و
یکی نیز موجب بهبود مدیریت کل بخش مسکن است .سه ابزار طرف تقاضا عبارتاند از :بسط حقوق
مالکیت ،بسط تأمین مالی مسکن و سهمیهبندی یارانهها .سه ابزار طرف عرضه از این قرار هستند:
تدارک زیرساختهای توسعة زمینهای مسکونی ،قانونگذاری توسعة زمین و مسکن و سازماندهی
صنعت ساخت وساز .این ابزارها باید با ابزار هفتم یعنی بسط یک چارچوب مناسب نهادی برای ادارة
بخش مسکن مورد پشتیبانی قرار گیرند .این ابزار شامل تقویت نهادهایی است که میتوانند بر
عملکرد کل بخش مسکن نظارت کنند ،کارگزاریهای بخش عمومی ،بخش خصوصی ،سازمانهای
غیردولتی ( )NGOsو سازمانهای مبتنی بر جامعة محلی ( )cbosرا با یکدیگر هماهنگ کنند و
باعث اطمینان خاطر شوند که سیاستها و برنامهها بهنفع فقرا و مشوقی برای مشارکت آنهاست
(وزارت راه و شهرسازی.)81-80 :1393 ،
به طور خالصه در روش توانمندسازی مرکز توجه ساکنان شهر و مردم هستند و دولت متعهد
میشود تسهیالت الزم را برای آنان فراهم کند .بهسازی شهری همراه با توانمندسازی اجتماعات
محلی ،رهیافت نوینی برای حل مسئلة فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع
مالی صرف را راهگشا نمیداند ،بلکه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و
ساختمانهای غیردولتی و محلی و مشارکت فعال ساکنان مورد نظر است (هادیزاده.)37 :1382 ،
-2-2سياستهای تأمين مسکن اقشار کمدرآمد در ايران
طی سه دهة گذشته ،مسکن اقشار کمدرآمد با سیاستهای گوناگون مواجه بوده است که بهطور
کلی میتوان آنها را در قالب دو رویکرد اساسی تبیین کرد:
رویکرد اول :سیاست زمین حمایتی است که به دهة اول بعد انقالب و تا پایان برنامة دوم مربوط
میشود .در قالب این سیاست زمین بهصورت انفرادی و تعاونی با قیمت منطقهای واگذار میشود.
رویکرد دوم :سیاست مسکن حمایتی است که در دورة برنامة سوم شکل گرفت و بحث قانون
استیجار و احداث و واگذاری مسکن بهصورت اجاره به شرط تملیک در آن مطرح شد (دفتر
برنامهریزی و اقتصاد مسکن.)15 :1389 ،
عملکرد کلی این دو سیاست نشان میدهد که در سیاست اول در طول دهة نخست
( )67-1358و برنامة اول توسعة اقتصادی کشور ( )1368-72و برنامة دوم توسعة اقتصادی کشور
( ،)78-1373ظرفیت کل زمین واگذارشده بهصورت انفرادی و تعاونی و سازندگان (در فالب زمین
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حمایتی) ،برای احداث بیش از یک میلیون واحد بوده است ،بررسیها نشان میدهد هرچند با اجرای
این سیاست ،تعدادی از متقاضیان با درآمدهای پایین صاحب خانه شدند ،ولی با ورود افراد با
دهکهای باال برای گرفتن زمین ارزان قیمت شهری درنهایت این سیاست برای بعضی از افراد به
محلی برای رانتخواری تبدیل شد و به اهداف مورد نظر برنامه که تأمین مسکن گروه گروههای
هدف بود ،دستیابی کامل پیدا نکرد .در زمینة عملکرد سیاست مسکن حمایتی آمارها نشان
میدهد تعداد کل واحدهای استیجاری دولتی ،استیجاری با منابع داخلی و استیجاری خصوصی
حدود  120هزار واحد بوده است که نشاندهندة تفاوت معناداری بین عملکرد اجرای این سیاست با
برنامة پیشبینیشده است (صومعلو)6 :1389 ،
 -2-3طرح مسکن مهر
در سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،مشکل تأمین مسکن گروههای کمدرآمد همواره از
مسائل اساسی دولتها بوده و برای این منظور سیاستهای مختلفی در پیشگرفته شده است.
سیاست هایی همچون واگذاری زمین دولتی ،فروش متری مسکن ،واگذاری مسکن بهصورت اجاره
بهشرط تملیک ،حمایت از انبوهسازان ،حمایت از مسکن اجارهای ،واگذاری حق بهرهبرداری از زمین
و سیاست اخیر تأم ین مسکن اقشار مختلف اجتماعی با عنوان مسکن مهر (عباسی .)98 :1390 ،در
واقع آنچه طی سالهای اخیر به نام پروژة مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی مطرحشده،
تجربهای جدید برای تأمین مسکن گروههای کمدرآمد بوده است (نسترن و رعنایی.)113 :1389 ،
طرح مسکن مهر در قالب واگذاری حق بهرهبرداری از زمین برای ساخت مسکن کوچک با
متوسط زیربنای هر واحد  75مترمربع و با هدف کاهش و حذف هزینة زمین از قیمت تمامشدة
ساختمان برای انطباق با توان مالی خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد در نظر گرفتهشده است.
مطابق این طرح ،کلیة متقاضیان فاقد مسکن (اعم از کارکنان دولت ،کارگران و صاحبان مشاغل
آزاد) در قالب تعاونیهای مسکن توسط ادارة تعاون شهرستان و استان سازماندهی و به سازمان
مسکن و شهرسازی معرفی میشوند (حبیبی و همکاران1389 ،؛  .)8در این طرح ،دولت عالوهبر
حذف قیمت زمین ،با پرداخت  15میلیون تومان وام در دو بخش آمادهسازی زمین (یکمیلیون) و
ساخت ( 14میلیون تومان) درصدی از هزینههای آمادهسازی و ساخت را به واجدین شرایط پرداخت
میکند تا پس از تحویل قطعی مسکن این مبالغ در اقساط 15ساله و بر اساس نرخ سود روز بانکی
بازپرداخت شود (پورمحمدی و همکاران.)41 :1391 ،
 -2-3-1نحوة شکلگيری برنامة مسکن مهر شهری
رکود بازار مسکن در سالهای  83و  84سبب شد تا دولت نهم برای خروج بازار مسکن از رکود
اقدام به افزایش وامهای خرید مسکن کند و از این طریق با اجرای سیاست تحریک تقاضا بازار
مسکن را از رکود خارج سازد .این سیاست تأثیرات تورمی داشت و درنهایت ،منجر به افزایش قیمت
مسکن در سالهای  85و  86در کشور شد که میتوان از آن بهعنوان بیشترین جهش قیمت مسکن
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نام برد .بهدنبال این مسئله ،دولت اقدام به تغییر رویکرد و سیاستهای خود از سیاست تحریک
تقاضا (بر مبنای افزایش وام خرید) بهسمت سیاستهای تحریک عرضه ازطریق حمایت از تولید و
عرضة مسکن معطوف کرد .بهدنبال این اقدام در ابتدا در بند د ذیل تبصرة  6بودجة سال  1386کل
کشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت بهخصوص اقشار کمدرآمد تأکید شد و جهت نیل به
اهداف تعیینشده راهکارهای متعددی منجمله تخصیص زمین با هزینة صفر در چارچوب حق
بهرهبرداری از زمینهای دولتی بهمنظور کاهش قیمت تمامشدة واحدهای مسکونی و حذف قیمت
زمین از قیمت تمامشدة واحد مسکونی را پیشنهاد نمود .در ادامه نیز دولت نهم درجهت پیشبرد
اهداف یادشده در زمینة تولید و عرضه مسکن ،الیحه یک فوریتی «ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضة مسکن» را در تاریخ  86/3/1جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد و متعاقباً
مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ  87/2/25قانون مذکور را پس از تأیید شورای محترم نگهبان
ابالغ نمود (شبکة کانونهای تفکر ایران.)1-2 :1393 ،
 -2-3-2پروژههای مسکن مهر برحسب گروه شهری و نوع قرارداد
طی دورة اجرای برنامة مسکن مهر از سال  1386تا ابتدای بهمن ماه  ،1392در مجموع بیش از
 388538پروژة ساخت مسکن مهر وجود دارد که شامل بیش از  2میلیون واحد مسکونی احداث
شده یا در حال ساخت است .پروژههای مسکن مهر در مجموع در  1135شهر به اجرا درآمده است؛
ازجمله در  18شهر جدید کشور .شهرهای دارای پروژة مسکن مهر ،برحسب نهاد متولی به سه گروه
اصلی شهرهای باالی  25هزار نفر ،شهرهای زیر  25هزار نفر و شهرهای جدید تفکیک شدهاند .در
این بین  48درصد در شهرهای باالی  25هزار نفر (که سازمان ملی زمین و مسکن متولی آن است)،
 49درصد در شهرهای زیر  25هزار نفر (که بنیاد مسکن انقالب اسالمی متولی آن است) و  2درصد
در شهرهای جدید (که شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید متولی آن است) قرار دارد
(فیروز.)105 :1393 ،
 -2-3-3قطعهبندی زمين
بهطور کلی بیشترین سهم پروژههای مسکن مهر دارای میانگین مساحت قطعات  100تا 200
مترمربع (با سهم نسبی  44درصد) و  200تا  300متر مربع با سهم نسبی  29درصد است .قطعات
بزرگ با مساحت  700تا  1000مترمربع  1درصد و با مساحت بیش از  1000مترمربع  11درصد از
کل قطعات هستند .همچنین حدود  5درصد از پروژههای مسکن مهر نیز در زمینهایی با
قطعهبندی کمتر از  100مترمربع احداث شده است .بررسی مساحت قطعات به تفکیک نوع پروژه
نشان میدهد بخش عمدة قطعات کوچک مقیاس مربوط به پروژههای احداثشدة خودمالکین است.
 5درصد از کل پروژههای خودمالکین زمین کمتر از  100مترمربع و  48درصد زمین  100تا 200
مترمربع دارد .به عبارت دیگر ،بیش از نیمی از پروژههای خودمالکین دارای قطعهبندی کمتر از 200
مترمربع است .همچنین سهم پروژههای دارای مساحت  200تا  300مترمربع نیز در این گروه 32
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درصد است که بسیار بیشتر از سهم همین گروه در پروژههای تعاونی و تفاهمنامة سهجانبه است
(گزارش شناخت ،مستندسازی و ارزیابی برنامة مسکن مهر.)135 -136 :1393 ،
 -2-3-4ويژگیهای اجتماعی– اقتصادی متقاضيان
مطابق جدول شمارة  1توزیع متقاضیان مسکن مهر برحسب میزان سن نشان میدهد بیشترین
متقاضیان این پروژه قشرجوان و بهخصوص افراد تازه ازدواجکرده بودهاند؛ بدینگونه که دو گروه
سنی کمتر از  25سال و  25تا  34سال بیشترین سهم را از متقاضیان مسکن مهر به خود اختصاص
دادهاند ( 64درصد).
با توجه به آمار ثبتشده از متقاضیان مسکن مهر ،نسبت متقاضیان زن از کل متقاضیان 14
درصد است و باقی متقاضیان ( 86درصد) را مردان تشکیل میدهند .زنان متقاضی مسکن مهر
عمدتاً زنان سرپرست خانوار ،زنان خودسرپرست (دارای شرط سنی  35سال یا تحت پوشش
نهادهای حمایتی) یا گروههای خاصی چون مدالآوران المپیک و المپیاد یا زنان بدسرپرست هستند.
قابل ذکر است اکثر متقاضیان واحدهای مسکن مهر ،سرپرست خانوار بودهاند .شاخص وضعیت تکفل
مربوط به شرایط متقاضی ازنظر دارا بودن افراد تحت سرپرستی است .یکی از شروط چهارگانة اصلی
برای شناسایی متقاضیان واجد شرایط متأهل یا سرپرست خانوار بودن است .بنابراین سهم عمدة
متقاضیان افرادی را ازجمله همسر یا فرزندان تحت تکفل دارند و سرپرست خانوار محسوب میشوند.
در عین حال با افزوده شدن برخی شرایط جدید در طول روند اجرای طرح مسکن مهر ،گروههایی
چون معلوالن ،نخبگان ،مدالآوران و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز به واجدان شرایط
افزوده شدند ،که در مورد این گروهها رعایت شرط تأهل یا سرپرست خانوار بودن الزامی نیست.
مطابق آمار ،سهم متقاضیان متأهل از کل متقاضیان برابر با  89درصد است و باقی متقاضیان،
حدود  127000نفر معادل  11درصد را متقاضیان مجرد تشکیل میدهند .در آمار ثبتشده از
مشخصات متقاضیان ،اطالعات مربوط به سطح تحصیالت برای  71درصد از کل متقاضیان ثبتشده
است که تعداد اندکی از آنها دارای تحصیالت عالی بودهاند.
در مجموع  71درصد از متقاضیان گروه شغلی خود را اظهار کردهاند و اطالعات مربوط به 29
درصد از متقاضیان در مورد نوع اشتغال نامشخص است .گروه شغلی کارمندان با سهم  26درصد
بیشترین تعداد را در میان متقاضیان مسکن مهر دارند .شاغالن مشاغل آزاد با سهم  23درصد و
کارگران با سهم  22درصد بهترتیب در جایگاه بعد قرار میگیرند.
متوسط درآمد متقاضیانی که در سراسر کشور برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کردهاند4 ،
میلیون و  35هزار ریال (حدود  400هزار تومان) در ماه است .همچنین توزیع گروههای درآمدی
نشان میدهد متقاضیان با درآمد کمتر از  500هزار تومان در ماه با سهم  58درصد ،بیشترین سهم
را در میان کل متقاضیان مسکن مهر به خود اختصاص میدهند .همچنین حدود  7درصد از
متقاضیان درآمد خود را بین  500تا  800هزار تومان در ماه اظهار کردهاند.
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جدول  .1توزيع متقاضيان مسکن مهر برحسب ويژگیهای اجتماعی -اقتصادی
گروه

سن

درصد

گروه

درصد

کمتر از  25سال

33

بیسواد

14

بین  25تا  34سال

31

بیسواد تا لیسانس

51.9

 35تا  44سال

17

لیسانس و باالتر

5.1

 45تا  54سال

9

نامشخص

29

 55تا  64سال

2

سرپرست خانوار

87

باالی  65سال

6

خودسرپرست

10

مرد

86

زن

14

کارگر

22

کارمند (بازنشستگان و
مستمریبگیران و
شاغلین)

26

جنسیت

شغل
مشاغل آزاد

23

نامشخص

29

تحصیالت

وضعیت
تکفل
تأهل

میزان
درآمد

نامشخص

3

متأهل

89

مجرد

11

کمتر از  500هزارتومان

58

بین  500تا  800هزارتومان

8

بین  800تا یک میلیون و
 200هزار تومان

3

بیشتر از یک میلیون و 200
هزار تومان

7

نامشخص

24

منبع :سامانة ثبتنام و واگذاری مسکن مهر ،برگرفته از گزارش شناخت ،مستندسازی و ارزيابی برنامة
مسکن مهر1393 ،

 -3روش تحقيق
این پژوهش ازنظر ماهیت توصیفی -تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است .گردآوری دادهها
بهصورت اسنادی و پیمایشی است .همچنین شاخصهای تحقیق از بررسی تفصیلی ادبیات نظری
استخراج شده است .بهصورتی که با بررسی ادبیات نظری تحقیق 33 ،گویه در شش بعد کالبدی،
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،نهادی -مدیریتی ،حقوقی و مکانیابی بهدست آمد که هریک از این
ابعاد و گویههای مربوط به آنها بیانگر نقاط ضعف پروژة مسکن مهر است و در جدول  2قابل
مشاهده است .در ادامه برای غربال و تأیید شاخصهای مستخرج از ادبیات نظری در زمینة نقاط
ضعف این پروژه ،از  50کارشناس حوزة مسکن ،بهویژه کارشناسان و متخصصان مرتبط با پروژة
مسکن مهر خواسته شد در این پژوهش مشارکت کنند که از این تعداد  45نفر حاضر به همکاری
شدند که جدول  3مشخصات آنها را به نمایش میگذارد .شاخصهای مستخرج از ادبیات نظری در
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قالب پرسشنامهای پنج طیفی (از تأثیر خیلی کم تا خیلی زیاد بر اساس طیف لیکرت) برای تأیید و
غربالگری در اختیار کارشناسان و متخصصان مشارکتکننده قرار گرفت.
بهعالوه در این تحقیق ،برای تأیید اعتبار مدل استخراجی از مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شد .مدلیابی معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل اندازهگیری
(تحلیلی عاملی تأییدی) و ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یک آزمون آماری همزمان
ترکیب میکند .ازطریق این فنون پژوهشگران میتوانند ساختارهای فرضی (مدلها) را رد یا انطباق
آنها را با دادهها تأیید کنند .با توجه به تعداد نمونهها نرمافزار  SMART-PLSبرای تحلیل
دادهها در قالب مدلسازی معادالت ساختاری ،مناسب تشخیص داده شد .این نرمافزار مدلهای
معادالت ساختاری را که دارای چند متغیر است و اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و تعاملی را شامل
میشود ،مورد تحلیل قرار میدهد (زیاری ،آروین و فرهادیخواه.)1396 ،
جدول شمارة  :2نقاط ضعف پروژة مسکن مهر
شاخص کالبدی
منبع

شاخص
1

عدم امکان توسعه و تغییر در مسکن

(انصاری)1396،

2

یکسان بودن الگوی ساخت و عدم تنوع

(فیروزی و همکاران( ،)1395،انصاری( ،)1396،پایگاه خبری
اقتصاد)1396،

3

عدم توجه به اقلیم در طراحی مسکن

(خلیلی و همکاران(Gang Meng,2006)،)1393،

4

عدم بهکارگیری ویژگی معماری بومی

(بهرامی و همکاران( ،)1395،پایگاه خبری اقتصاد)1396،

5

فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی

(بهمنی و قائد رحمتی( ،)1395،ناظمی و درودی،)1392،
(خلیلی و همکاران( ،)1393،مسعودی راد و همکاران،)1396،
(فیروزی و همکاران( ،)1394،نوری و همکاران( ،)1394،حبیبی
و همکاران( ،)1389،بهرامی و همکاران،)1395،

6

عدم استحکام بناهای مسکونی دربرابر
حوادث

(شاطریان وهمکاران( ،)1396،بهمنی و قائد رحمتی،)1395،
(ناظمی و درودی( ،)1392،خلیلی و همکاران, (Gang ،)1393،
)(Meng,2006), (Moon-Jeong Kim,2010,3مسعودی
راد و همکاران)1396،

7

عدم رعایت مقررات مربوط به
استانداردهای ملی و نظام مهندسی

(پورمحمدی و اسدی( ،)1392،خبرگزاری تهران پرس،)1392،
(خلیلی و همکاران( ،)1393،بهمنی و قائد رحمتی،)1395،
(شاطریان وهمکاران)1396،

8

نبود فضای مشاع در ساختمانها
بهویژه حیاط

(ظابطیان و همکاران( ،)1396،بهمنی و قائد رحمتی)1395،
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ادامه جدول شمارة  :2نقاط ضعف پروژة مسکن مهر
شاخص کالبدی
منبع

شاخص
شاخص اقتصادی

منبع

گويه
9

عدم تناسب درآمد متقاضیان با قیمت
مسکن

(فیروزی و همکاران( ،)1394،خلیلی و همکاران( ،)1393،زنگنه
و همکاران( ،)1396،خبرگزاری فارس)1392،

10

عدم وجود منابع و اعتبارات کافی
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
متولی مسکن مهر

(خلیلی و همکاران( ،)1393،دفتر اقتصاد مسکن)1396،

11

عدم توجه به اشتغال ساکنان مسکن
مهر

)World Bank, )Gabriel,2008), (Mulder,2010
)( ،)1992مسعودی راد و همکاران( ،)1396،فیروزی و
همکاران،)1394،

12

ضعف در ارائة تسهیالت بانکی و وجود
مشکل در فرایند ارائة تسهیالت

(مسعودی راد و همکاران( ،)1396،نوری و همکاران،)1394،
(زنگنه و همکاران)1396،

13

افزایش قیمت تمامشده نسبت به
قیمت وعده دادهشده

(شاطریان وهمکاران( ،)1396،خلیلی و همکاران،)1393،
(ظابطیان و همکاران)1396 ،

14

عدم تناسب میزان هزینه با نوع و
کیفیت مسکن

(مسعودی راد و همکاران( ،)1396،بهمنی و قائد
رحمتی( ،)1395،شاهی اقبالغی و همکاران( ،)1395،شاطریان
وهمکاران)1396،

شاخص اجتماعی و فرهنگی
منبع

گويه
15

آگاهی ناکافی متقاضیان از فرایندهای
شهرسازی

نظر کارشناسان و متخصصان

16

عدم اعتماد به تعاونیهای مسکن مهر
و پیمانکاران

(صبحیه و ردایی( ،)1391،خراسانی و همکاران)1390،

17

عدم توجه به بعد خانوار در مساحت
مسکونی واگذارشده

(خلیلی و همکاران،)1393،
)(Mulder,2010
(Gang Meng,2006), (World Bank,1992),
)( ،(Zebardast, 2008مسعودی راد و همکاران)1396،

18

عدم تناسب نوع مسکن با فرهنگ و
روحیات مردم

(بهمنی و قائد رحمتی( ،)1395،بهرامی و همکاران،)1395،
(حبیبی و همکاران( ،)1389،بابایی ،قربانپور راسخ،)1393،
(پایگاه خبری اقتصاد( ،)1396،پورمحمدی و اسدی)1392،

19

امید نداشتن به آیندة مسکن مهر

نظر کارشناسان و متخصصان

20

منفی بودن دیدگاه مردم نسبت به
پروژة مسکن مهر

(خراسانی و همکاران)1390،

(Kleinhans,2010),
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21

22
23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33

ادامه جدول شمارة  :2نقاط ضعف پروژة مسکن مهر
شاخص کالبدی
منبع
شاخص
شاخص اقتصادی
منبع
گويه
,
(Van
Gent,2010),
(Kleinhans,2010),
عدم وجود تجانس فرهنگی و اجتماعی )(Mulder,2010), (Bolt,2010
(خلیلی و همکاران( ،)1393،بابایی ،قربانپور راسخ)1393،
شاخص نهادی و مديريتی
منبع
گويه
(پایگاه خبری اقتصاد( ،)1396،رشید نهال و همکاران)1387،
نحوة واگذاری مسکن مهر
بدعهدی در واگذاری بهموقع مساکن
(پورمحمدی و اسدی( ،)1392،خراسانی و همکاران)1390،
مهر قبالً ساختهشده
عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران و
(صبحیه و ردایی)1391،
تعاونیهای مسکن
سیاسی بودن طرح مسکن مهر
نظر کارشناسان و متخصصان
(نقدهای دولت بعدی بر مسکن مهر)
عدم هماهنگی سازمانهای مسؤول در
(حبیبی و همکاران،)1389،
پروژة مسکن مهر
تصدی همزمان چند نهاد و سازمان در )( ،صبحیه و ردایی( ،)1391،پورمحمدی و اسدی،)1392،
(حبیبی و همکاران( 1389،خراسانی و همکاران)1390،
پروژة مسکن مهر
شاخص حقوقی
منبع
گويه
نوع مالکیت مساکن (استیجاری ،ملکی (بهمنی و قائد رحمتی( ،)1395،رضویان و همکاران،)1396،
(فالح و فیروز)1392،
و )...
(فالح و فیروز)1392،
وضعیت قانونی زمین و ساختمان
وضعیت (ضمانت اجرایی) قراردادهای
(پایگاه خبری اقتصاد( ،)1396،فالح و فیروز)1392،
واگذاری مسکن مهر
شاخص مکانيابی
منبع
گويه
(بهمنی و قائد رحمتی( ،)1395،خلیلی و همکاران،)1393،
فاصلة زیاد از شهر اصلی
(بهرامی و همکاران( ،)1395،درودی و همکاران)1393،
موقعیت پروژة مسکن مهر نسبت به (خلیلی و همکاران( ،)1393،زنگنه و همکاران( ،)1396،حبیبی و
همکاران( ،)1389،حجازی( ،)1393،فیروزی و همکاران)1395،
مسیرهای ارتباطی و نحوة دسترسی
(بهمنی و قائد رحمتی(Moon-Jeong ،)1395،
عدم توجه به مطالعات جغرافیایی و )Kim,2010), (Mulder,20105
)( ،)Kleinhans,2010نوری و همکارانGang ،)1394،
محیطی
)،)Meng,2006:415

 -4تجزيه و تحليل يافتهها
در این بخش ،ابتدا آمار توصیفی کارشناسان و متخصصان شرکتکننده در تحقیق ارائه میشود
که در جدول  3قابل مشاهده است .بررسی جدول شمارة  3نشان میدهد که اغلب پاسخدهندگان
( 60درصد) بین  35 -25سال سن دارند .اکثر پاسخدهندگان را مردان ( 60درصد) تشکیل میدهد.
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نزدیک به  85درصد پاسخدهندگان دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر هستند .نیمی از
پاسخدهندگان سابقة اجرایی خود را اعالم نکردهاند ،ولی اکثر آنها بیشتر از  5سال سابقه دارند .در
ادامه ،وضعیت آمار توصیفی هرکدام از گویههای تحقیق بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان
شرکتکننده در تحقیق ارائه میشود (جدول .)4
جدول شمارة  .3مشخصات پاسخدهندگان

سن

درصد

فراوانی

جنس

درصد

فراوانی

25 – 35

60

36 – 45

31.5

+46

8.9

27
12
4

مرد
زن
عدم پاسخ

60
37.7
2.2

24.4

11

27

60

27

6-10
+10

13.3

دکتری

عدم
پاسخ

46.7

18

15.6

7

1-5

22.22
17.77

8
6

1

سابقة اجرايی
(سال)

درصد

فراوانی
10

فوقلیسانس

21

لیسانس

تحصيالت

درصد

فراوانی

منبع :يافتههای تحقيق (.)1398

بعد
کالبدی

جدول شمارة  .4مهمتر ين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصان
تأثير
شاخص
خيلی
خيلی
زياد
متوسط
کم
زياد
کم
0
13.3
46.7
24.4
15.6
عدم امکان توسعه و تغییر در مسکن
24.4
26.7
13.3
22.2
13.3
یکسان بودن الگوی ساخت و عدم تنوع
15.6
42.2
22.2
13.3
6.7
عدم توجه به اقلیم در طراحی مسکن
13.3
31.1
13.3
26.7
15.6
عدم بهکارگیری ویژگی معماری بومی
64.4
33.3
0
0
2.2
فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی
عدم استحکام بناهای مسکونی دربرابر
44.4
11.1
33.3
6.7
4.4
حوادث
عدم رعایت مقررات مربوط به
28.9
22.2
24.4
17.8
6.7
استانداردهای ملی و نظاممهندسی
نبود فضای مشاع در ساختمانها بهویژه
22.2
20.0
31.1
24.4
2.2
حیاط
24.43
24.19
25.17
17.03
9.14
ميانگين بعد کالبدی

ميانگين
2.58
3.26
3.46
3.00
4.57
3.84
3.50
3.35
3.38
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بعد

ادامه جدول شمارة  .4مهمترين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصان
تأثير
ميانگين
شاخص
خيلی
خيلی
زياد
متوسط
کم
زياد
کم
عدم تناسب درآمد متقاضیان با قیمت
مسکن

اقتصادی
اجتماعی– فرهنگی
نهادی و مديريتی

عدم وجود منابع و اعتبارات کافی بانکها
و مؤسسات مالی و اعتباری متولی مسکن
مهر
عدم توجه به اشتغال ساکنان مسکن مهر
ضعف در ارائة تسهیالت بانکی و وجود
مشکل در فرایند ارائة تسهیالت
افزایش قیمت تمامشده نسبت به قیمت
وعده دادهشده
عدم تناسب میزان هزینه با نوع و کیفیت
مسکن
ميانگين بعد اقتصادی
آگاهی ناکافی متقاضیان از فرایندهای
شهرسازی
عدم اعتماد به تعاونیهای مسکن مهر و
پیمانکاران
عدم توجه به بعد خانوار در مساحت
مسکونی واگذارشده
عدم تناسب نوع مسکن با فرهنگ و
روحیات مردم
امید نداشتن به آیندة مسکن مهر
منفی بودن دیدگاه مردم نسبت به پروژة
مسکن مهر
عدم وجود تجانس فرهنگی و اجتماعی
ميانگين بعد اجتماعی -فرهنگی
نحوة واگذاری مسکن مهر
بدعهدی در واگذاری بهموقع مساکن مهر
قبالً ساختهشده
عدم نظارت بر عملکرد پیمانکاران و
تعاونیهای مسکن
سیاسی بودن طرح مسکن مهر (نقدهای
دولت بعدی بر مسکن مهر)
عدم هماهنگی سازمانهای مسؤول در
پروژة مسکن مهر
تصدی همزمان چند نهاد و سازمان در
پروژة مسکن مهر
ميانگين بعد نهادی -مديريتی

15.6

17.8

42.2

17.8

6.7

2.82

6.7

24.4

31.1

22.2

15.6

3.15

6.7

11.1

33.3

33.3

15.6

3.40

6.7

8.9

37.8

31.1

15.6

3.40

0

6.7

20.0

40.0

33.3

4.00

6.7

11.1

26.7

33.3

22.2

3.53

7.07

13.33

31.85

29.62

18.17

3.38

13.3

24.4

44.4

15.6

2.2

2.65

0

13.3

28.9

44.4

13.3

3.57

6.7

17.8

17.8

31.1

26.7

3.53

6.7

17.8

6.7

44.4

24.4

3.62

6.7

20.0

20.0

35.6

17.8

3.37

6.7

6.7

31.1

31.1

24.4

3.60

4.4
6.36
2.2

15.6
16.51
15.6

13.3
23.17
17.8

48.9
35.87
44.4

17.8
18.09
20.0

3.60
3.42
3.64

0

2.2

13.3

40.0

44.4

4.26

2.2

8.9

24.4

37.8

26.7

3.77

6.7

20.0

33.3

26.7

13.3

3.20

4.4

11.1

17.8

37.8

28.9

3.79

2.2

17.8

31.1

24.4

24.4

3.53

2.95

12.60

22.95

35.18

26.28

3.70
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بعد
حقوقی
مکانيابی

ادامه جدول شمارة  .4مهمترين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصان
تأثير
شاخص
خيلی
خيلی
زياد
متوسط
کم
زياد
کم
نوع مالکیت مساکن (استیجاری ،ملکی
11.1
24.4
31.1
26.7
6.7
و)...
6.7
31.1
31.1
26.7
4.4
وضعیت قانونی زمین و ساختمان
وضعیت (ضمانت اجرایی) قراردادهای
17.8
22.2
42.2
17.8
0
واگذاری مسکن مهر
11.87
25.90 34.80 23.73 3.70
ميانگين بعد حقوقی
28.9
42.2
22.2
6.7
0
فاصلة زیاد از شهر اصلی
موقعیت پروژة مسکن مهر نسبت به
40.0
42.2
13.3
4.4
0
مسیرهای ارتباطی و نحوة دسترسی
عدم توجه به مطالعات جغرافیایی و
44.4
31.1
15.6
8.9
0
محیطی
37.77
38.50
17.03
6.67
0.00
ميانگين بعد مکانيابی
منبع :يافتههای تحقيق (.)1398

ميانگين
3.06
3.09
3.40
3.18
3.93
4.17
4.13
4.08

یافتههای حاصل از جدول  4نشان میدهد از میان شش بعد مستخرج از ادبیات نظری،
کارشناسان و متخصصان معتقدند ابعاد مکانیابی (میانگین  ،)4.08نهادی -مدیریتی (میانگین
 ،)3.70اجتماعی -فرهنگی (میانگین  ،)3.42اقتصادی (میانگین  ،)3.38کالبدی (میانگین  )3.38و
حقوقی (میانگین  )3.18بهترتیب از مهمترین چالشهای مساکن مهر است .همچنین در بین
گویهها ،فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی در بعد کالبدی (میانگین  ،)4.57بدعهدی در واگذاری
مساکن مهر قبالً ساختهشده در بعد نهادی -مدیریتی (میانگین  ،)4.26موقعیت پروژة مسکن مهر
نسبت به مسیرهای ارتباطی و نحوه دسترسی ،عدم توجه به مطالعات جغرافیایی و محیطی در بعد
مکانیابی (میانگین  )4.17و عدم توجه به مطالعات جغرافیایی و محیطی در بعد مکانیابی (میانگین
 )4.13بهترتیب ازنظر کارشناسان و متخصصان مهمترین نقاط ضعف این پروژه بودهاند.
با توجه به مطالعات صورتگرفته در زمینة موضوع مورد مطالعه و نتایج حاصل از آنها برای
بررسی نقاط ضعف ،در این تحقیق از مؤلفههای کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی– فرهنگی ،نهادی و
مدیریتی ،حقوقی و مکانیابی استفاده شد .برای اطالع از وضعیت هریک از مؤلفههای مورد استفاده
و اهمیت هر کدام از نقاط ضعف از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی و میانگین استفاده شد.
فاصلة پروژههای مسکن مهر نسبت به شهر ،دسترسی و موقعیت آنها نسبت به مسیرهای
ارتباطی و مطالعات جغرافیایی ازجمله معیارهایی بودهاند که در مکانیابی پروژههای مسکن مهر به
آنها توجه نشده است و بر اساس نتایج بیش از  70درصد کارشناسان و متخصصان اینگونه نظر
دادهاند که این معیارها بهعنوان چالشهای پروژة مسکن مهر در شاخص مکانیابی بودهاند.

 ............................144مطالعات ساختار و کارکرد شهری ،سال هفتم ،شمارهی بيست وچهارم ،پاييز 1399

همچنین در زمینة تحویل بهموقع مساکن مهر به مردم بدعهدیهایی صورت گرفت و
نظارتهای الزم بر پروژة مذکور وجود نداشت؛ از طرفی نیز هماهنگی الزم بین سازمانهای مسؤول
این پروژه وجود نداشت و در موارد نیز موازیکاری صورت گرفتهاست .بیش از  60درصد کارشناسان
و متخصصان موارد مذکور را بهعنوان مهمترین نقاط ضعف نهادی -مدیریتی میدانند.
درصد قابل توجهی از کارشناسان و متخصصان تحقیق ( 55تا  70درصد) معتقدند که عوامل
چون عدم توجه به بعد خانوار در مساحت مساکن ،عدم تناسب نوع مسکن با فرهنگ مردم بومی هر
منطقه و تبلیغات و دیدگاه منفی نسبت به مسکن مهر مهمترین نقاط ضعف اجتماعی– فرهنگی
پروژة مسکن مهر است.
وضعیت (ضمانت اجرایی) قراردادهای واگذاری مسکن مهر مهمترین نقطهضعف حقوقی بهشمار
میرود.
یکسان بودن الگوی ساخت و عدم تنوع ،عدم توجه به اقلیم در طراحی مسکن ،فقدان خدمات
زیربنایی و روبنایی ،عدم استحکام بناهای مسکونی دربرابر حوادث و عدم رعایت مقررات مربوط به
استانداردهای ملی و نظاممهندسی ازجمله عوامل کالبدی بودهاند که بیش از  50درصد کارشناسان
و متخصصان این عوامل را مهمترین نقاط ضعف پروژة مسکن مهر برآورد کردهاند.
در بین شاخصهای اقتصادی مورد بررسی نیز افزایش قیمت تمامشده نسبت به قیمت وعده
داده شده ،عدم تناسب میزان هزینه با نوع و کیفیت مسکن از طرف کارشناسان و متخصصان
بهعنوان مهمترین نقاط ضعف مسکن مهر معرفی شدهاند.
بعد از ارائة آمار توصیفی مربوط به کارشناسان و متخصصان مشارکتکننده و پاسخهای آنها ،در
وهلة بعد برای تأیید و سنجش اعتبار سازه ،مدلسازی معادالت ساختاری در نرمافزار SMART-
 PLSبهکار گرفته میشود .در همین زمینه ،برای بررسی اعتبار سازهها ،فرنل و الرکر (،)1981
سهم الکرا معرفی کردهاند که شامل اعتبار هریک از گویهها ،پایایی ترکیبی ( )CRهریک از سازهها
و متوسط واریانس استخراجشده ( )AVEاست .در مورد اعتبار هریک از گویهها ،مقدار بار عاملی
 0.4و بیشتر هر گویه در تحلیل عاملی تأییدی مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و
شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری
قابلقبول است ( .)Hulland, 199برای ارزیابی پایایی پرسشنامه در این پژوهش از بررسی
سازگاری درونی و برای بررسی روایی از روایی همگرا استفاده شد .جهت بررسی پایایی مدلهای
اندازهگیری یکی از روشهای پرکاربرد بررسی سازگاری درونی است .نتایج این بررسی در جدول
شمارة  5قابلمشاهده است.
جدول  5ضرایب شاخصهای سازگاری درونی را نشان میدهد .همة ضرایب پایایی مرکب و
آلفای کرونباخ بیشتر از حد بحرانی  0/7هستند ،و همة میانگین واریانسهای استخراجشده بیشتر از
حد  0/4هستند؛ درنتیجه میتوان گفت مدلهای اندازهگیری در حد قابل قبولی قرار دارند.
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جدول  .5ضريب پايايی ترکيبی و روايی همگرا
نام متغیر

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

 AVEمیانگین یا واریانس استخراجشده

بعد اجتماعی و فرهنگی

0.794

0.853

0.461

بعد اقتصادی

0.767

0.84

0.513

بعد حقوقی

0.645

0.807

0.584

بعد مکانیابی

0.704

0.836

0.634

بعد نهادی و مدیریتی

0.777

0.845

0.481

بعد کالبدی

0.787

0.846

0.481

منبع :يافتههای تحقيق1397،

 -4-1بررسی ضرايب معناداری
در نرمافزار  smart-plsارزش  ،tمعنیدار بودن اثر متغیرها را برهم نشان میدهد .اگر مقدار t
بیشتر از  1/96باشد ،یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/96تا  -1/96باشد ،اثر
معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/96باشد ،یعنی اثر معنی دارد ،ولی منفی است.
همچنین ضرایب مسیر اگر باالی  %60باشد ،بدین معنی است که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود
دارد ،اگر بین  0/3تا  0/6باشند ،ارتباط متوسط و اگر زیر  0/3باشند ،ارتباط ضعیفی میان وجود
دارد .در مرحلة اول با اجرای مدل ،نشانگرهای در بعد کالبدی ،شاخصهای شمارههای  1و 5
بهترتیب با بارعاملی  0/658و  1.76و در بعد اقتصادی شاخص شمارة  6با بارعاملی  1.794که در
بازة بین  1.96تا  -1.96قرار دارند ،از تحلیل حذف میشوند و مجدداً مدل پژوهش آزمون میشود و
مدل اصالحشده خروجی گرفته میشود.
با بررسی شکل شمارة  ،1میتوان اذعان داشت که بار عاملی تمامی روابط بین شاخصها با ابعاد
بیش از  1.96است که نشاندهندة معنیدار بودن روابط در سطح اطمینان  0/95درصد است.
در بررسی اهمیت هر کدام از ابعاد  6گانه ،بهعنوان نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ،با توجه به
سطح معناداری  0.000و نیز مقدار  tبهدستآمده برای هرکدام از آنها ،معلوم میشود که اهمیت
نقاط ضعف مورد بررسی تأیید میشود؛ به عبارتی موارد مورد بررسی بهدرستی انتخاب شدهاند و
همه آنها نقاط ضعف این پروژه به حساب میآیند (جدول )6
با توجه به نتایج جدول شمارة  6و شکلهای شمارة  1و شمارة  2میتوان عنوان کرد که بعد
اجتماعی -فرهنگی با ضریب مسیر  0.255و مقدار  ،7.015 tبعد اقتصادی با ضریب مسیر  0.160و
مقدار  ،5.479 tبعد حقوقی با ضریب مسیر  0.243و مقدار  ،7.326 tبعد مکانیابی با ضریب مسیر
 0.207و مقدار  ،6.470 tبعد نهادی و مدیریتی با ضریب مسیر  0.233و مقدار  6.614 tو بعد
کالبدی با ضریب مسیر  0.244و مقدار  5.947که همگی دارای سطح معناداری  0.000هستند
داری اثر مثبت و معناداری بر نارضایتیهای مربوط به این پروژه هستند .بررسی شاخصهای این
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ابعاد نشان میدهد همة شاخصهای دارای مقدار بارعاملی بیش از  0/4هستند .این امر حاکی از این
است که واریانس بین سازهها (ابعاد) و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازهها
بیشتر و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است.
بهطور خالصه ،برای تحلیل وضعیت شاخصهای سازندة مربوط به هریک از ابعاد این تحقیق ،از
آمارههای  Tو ضریب معنیداری  Pاستفادهشده است .همانطور که در جدول شمارة  2مالحظه
میشود ،آمارة  Tمربوط به هر شاخص از مقدار بحرانی آن ،یعنی  1/96در سطح خطای  1درصد
(بیش از  )2.58بیشتر است که این بیانگر معنیدار بودن تأثیر هر شاخص است .همچنین ضریب
معنیداری همة روابط علّی کمتر از  0.05بوده و معنیداری روابط نیز تأیید میشود.
از دیگر نتایج بهدستآمده در شکل  2و جدول  2میتوان به میزان ضرایب مسیر بهدستآمده
اشاره کرد که نشان میدهد در بین ابعاد ششگانه نقاط ضعف پروژه ،بعد اجتماعی -فرهنگی با
ضریب مسیر  ،0.255بعد کالبدی با ضریب مسیر  0.244و بعد حقوقی با ضریب مسیر 0.243
بهترتیب مهمترین نقاط ضعف پروژة مسکن مهر بودهاند و بعد از آنها ،ابعاد نهادی -مدیریتی با
ضریب  ،0.233بعد مکانیابی با ضریب  0.237قرار دارند و در انتها نیز بعد اقتصادی با ضریب
 0.160قرار دارد.
طبیعتاً در هر نوع برنامهریزی که برای جامعة انسانی صورت میگیرد ،باید مسائل اجتماعی و
فرهنگی جزء مهمترین زمینهها باشد؛ زیرا هدف از این نوع برنامهریزیها بهبود کیفیت محیط و
درمجموع کیفیت زندگی انسانها است .در پروژة مسکن مهر چندان به این مهم توجه نشده است و
برنامهریزان و متولیان این پروژه خواسته یا ناخواسته ویژگیهای اجتماعی فرهنگی گروههای هدف
جهت اسکان در این پروژه را مورد نظر قرار ندادهاند .اگر عوامل فرهنگی اجتماعی جامعة هدف برای
پروژة مسکن مهر ازجمله بعد خانوار ،تناسب طراحیها با فرهنگ مردم مناطق مختلف ،انجام
برنامهریزیها به صورت دقیق و طبق برنامه و نیز رعایت مسائل زمانی و مالی (عدم افزایش دریافتی)
در واگذاری مساکن در این پروژه بهخوبی رعایت میشد ،میتوانست باعث تقویت اعتماد مردم به
سازندگان و مسؤوالن این پروژه و در مجموع افزایش امید به آیندة پروژه و درنهایت ،تغییر دیدگاه
مردم نسبت به این پروژه شود .شهروندان همیشه انتظار دارند درمقابل هزینهای که میپردازند،
خدمات و کاالهای مناسب و باکیفیت دریافت کنند .خرید خانه نیز جزء مهمترین کاالها است زیرا
هم بهعنوان سرپناه محل زندگی افراد است و هم درصورت مناسب بودن کیفیت از هزینههای جانبی
آن کاسته میشود و هم به عنوان سرمایه باید باکیفیت باشد تا ارزش خود را حفظ کند و هم
بهگونهای باشد که در مواقع خطر جان ساکنان را چندان به خطر نیندازد (حوادث طبیعی و انسانی)
و از همه مهمتر باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان شود .همه این عوامل ذکرشده بستگی به
کیفیت کالبدی مساکن دارد .کیفیت کالبدی مساکن مهر در این سالها چندان مناسب نبوده است
و مشکالتی نظیر فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی ،عدم استحکام بناهای مسکونی دربرابر حوادث،
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عدم رعایت مقررات مربوط به استانداردهای ملی و نظاممهندسی ،عدم بهکارگیری ویژگی معماری
بومی ،عدم امکان توسعه و تغییر در مسکن ،یکسان بودن الگوی ساخت و عدم تنوع ،عدم توجه به
اقلیم در طراحی مسکن و  ...را به همراه داشته است .نوع مالکیت مساکن (استیجاری ،ملکی و...
وضعیت قانونی زمین و ساختمان ،وضعیت (ضمانت اجرایی) قراردادهای واگذاری مسکن مهر
بهعنوان شاخصهای بعد حقوقی و قانونی دومین عامل ضعف پروژه شناخته شدهاند .مسائل حقوقی
و قانونی بهخصوص در زمینة ضمانت اجرایی قراردادها و عدم رعایت زمانی و مالی قراردادهای
امضاشدة اولیه باعث ایجاد مشکل برای متقاضیان میشده است .درصورتیکه مقولة مدیریت پروژة
مسکن مهر بهخوبی انجام میشد ،می توانست از دیگر مشکالت پروژه نیز بکاهد؛ درحالیکه عدم
رعایت عوامل مرتبط با بخش مدیریتی و نهادی پروژه خود نهتنها از مشکالت پروژه کم نکرد ،بلکه
خود زمینهساز مشکالت فراوانی شده است .بهعنوان مثال میتوان به نحوة نظارت در بخشهای
مختلف از تهیه طرح ،اجرا و واگذاری اشاره کرد .این مهم اگر بهخوبی انجام میشد ،بسیاری از
مشکالت کنونی مسکن مهر هرگز اتفاق نمیافتاد یا کمتر اتفاق میافتاد .عوامل مکانیابی نیز
بهعنوان یک نقطهضعف و چالش اساسی این پروژه شناخته میشود .بهعنوان مثال در بخش
مکانیابی این پروژه باید فاصله از شهر و راههای اصلی بهصورت کارشناسیشده انتخاب میشد .این
پروژه که اغلب بهصورت خوابگاه برای شهرهای بزرگ عمل میکند (زیرا این شهرها توانایی جذب
نیروی کار موجود در خود را ازنظر اقتصادی ندارند) و نیروی کار آنها در شهرهای بزرگ فعالیت
می کنند؛ باید در فاصلة مناسب که امکان سفر روزانه شهروندان به شهرهای بزرگ را فراهم کند،
واقع میشدند تا شهروندان هزینه و زمان کمتری جهت رفت و آمد روزانة خود صرف کنند .عوامل
اقتصادی در فعالیتهای انسانی نقش کلیدی دارند و باید برنامهریزان این پروژه به این مهم توجه
میکردند؛ ازجمله در نظر گرفتن میزان درآمد گروههای هدف پروژه ،درنظرگیری مقوله اشتغال
ساکنین ،تفاوت قیمت تمامشدة نسبت به قیمت اولیة زمان قرارداد ،باالبودن میزان هزینهها دریافتی
از متقاضیان نسبت به کیفیت مساکن تحویل دادهشده به آنها و ...بهعنوان عوامل اقتصادی بودهاند
که بهعنوان مهمترین نقاط ضعف شناخته شدهاند.
بخش مسکن بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد ،بیش از  130فعالیت اقتصادی روابط
پیشین و پسین دارد ،بر این اساس رونق در تولید ساختمانهای مسکونی ،در مقایسه با سایر
بخشها ،میتواند منجر به تحریک و متعاقباً رشـد فزایندة سایر بخشهای اقتصادی شود.
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شکل  .1مدل تحقيق در سطح معناداری (رابطه بين متغيرها) منبع :يافتههای تحقيق1397 ،

شکل  .2مدل تحقيق در سطح بارعاملی (بررسی اثر متغيرها) ،منبع :يافتههای تحقيق1397 ،
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جدول  :2خالصه نتايج
ابعاد

ضریب مسیر

 Tآمارة

انحراف معیار
نمونه ()STDEV

میانگین
نمونه

value-p

نتیجه

اجتماعی و
فرهنگی

0.255

7.015

0.036

0.249

0

تأیید رابطه

اقتصادی

0.16

5.479

0.029

0.154

0

تأیید رابطه

حقوقی

0.243

7.326

0.033

0.251

0

تأیید رابطه

مکانیابی

0.207

6.47

0.032

0.202

0

تأیید رابطه

نهادی و
مدیریتی

0.233

6.614

0.035

0.225

0

تأیید رابطه

کالبدی

0.244

5.947

0.041

0.242

0

تأیید رابطه

منبع :يافتههای تحقيق1397 ،

 -5نتيجهگيری
با گذشت چندسال از اتمام اکثر پروژههای مسکن مهر در نقاط مختلف کشور ،این پروژه در
مراحل مختلف از برنامهریزی و مکانیابی تا تحویل به متقاضیان دارای ضعفهای بوده است و در
اکثر تحقیقات انجامشده ساکنان نیز رضایتمندی چندانی از این پروژه نداشتهاند .بنابراین الزم بوده
است تا تحقیقی به بررسی نقاط ضعف این پروژه در سطح ملی بپردازد ،در همین راستا این تحقیق
به بررسی نقاط ضعف پروژه مسکن مهر از دید کارشناسان و متخصصان پروژه پرداخته است .جهت
بررسی جامع مهمترین نقاط ضعف پروژة مسکن مهر در ابتدا بهصورت جامع مهمترین تحقیقات
مرتبط مطالعه گردیده است و در نهایت  6مؤلفه بهعنوان مهمترین نقاط ضعف با اعمال نظر
کارشناسان و متخصصان انتخابشده که در قالب  33شاخص مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج
نشان دادهاست که بعد اجتماعی و فرهنگی با اهمیت  0.255مهمترین نقطهضعف بوده است که از
طرف مسؤوالن توجه چندانی به آن نشده است .عدم توجه به بعد خانوار در مساحت مسکونی
واگذارشده ،امید نداشتن به آیندة مسکن مهر ،عدم وجود تجانس فرهنگی و اجتماعی ،آگاهی ناکافی
متقاضیان از فرایندهای شهرسازی ،عدم تناسب نوع مسکن با فرهنگ و روحیات مردم ،عدم اعتماد
به تعاونیهای مسکن مهر و پیمانکاران ،منفی بودن دیدگاه مردم نسبت به پروژة مسکن مهر
بهترتیب مهمترین نقاط ضعف اجتماعی– فرهنگی مورد بررسی بودهاند .بعد کالبدی نیز بهعنوان
دومین نقطهضعف پروژة مسکن مهر انتخابشده است که مهمترین شاخصهای این بعد به این
ترتیب است :عدم بهکارگیری ویژگی معماری بومی ،عدم توجه به اقلیم در طراحی مسکن ،یکسان
بودن الگوی ساخت و عدم تنوع ،نبود فضای مشاع در ساختمانها ،بهویژه حیاط ،عدم استحکام
بناهای مسکونی دربرابر حوادث و عدم رعایت مقررات مربوط به استانداردهای ملی و نظاممهندسی
بهترتیب بهعنوان مهمترین شاخصهای کالبدی ،بهعنوان دومین نقطهضعف اساسی مسکن مهر
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شناخته شد ،بعد از بعد اجتماعی– فرهنگی و بعد کالبدی ابعاد حقوقی ،نهادی– مدیریتی و
مکانیابی قرار دارند و در انتها نیز بعد اقتصادی بهعنوان چالشها و نقاط ضعف این پروژه انتخاب
شده است.
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