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 چکيده

  ؛ سکونت بشر مطرح بوده است   ی ها از ابتدا انسان   یزندگ  نیازهای  ینتراز مهم   یکیعنوان  مسکن به   ةمقول

افراد در شهرها مسائل و مشکالت مسکن ب  ینیلذا با رشد شهرنش   ن ی ه است. اکرد  ییخودنما  یشترو تجمع 

مساکن موجود    یتفیبودن ک  یینپا  یز جهان سوم در قالب کمبود مسکن و ن  یخصوص در شهرها موضوع به 

  . .و.  یفرهنگ  یاسی،س  ی،اقتصاد  ی،اجتماع   یطها با توجه به شراهرکدام از دولت   جهت  ینشد. در هم  یاننما

  یکی عنوان  به  یزمهر نطرح مسکن    . گیرندیکاهش مشکل مسکن در نظر م  یارا درجهت رفع و   ییهاخود طرح 

  یق بوده است. تحق  1380  ةدر ده  یراندر ا  رکاهش مشکالت مسکن مه   یشده برا درنظر گرفته  یهااز طرح 

به  بررسحاضر  نقاط ضعف  هاچالش   ینترمهم   یدنبال  ا  و  در  مهر  ا  یرانمسکن  است.  ازنظر    یقتحق  ینبوده 

صورت  به  هاداده ی  آوراست. جمع   تحلیلی  –یفیتوص  اتیقو ازنظر روش جزء تحق  یات کاربریقهدف جزء تحق

و    –اسنادی ابعاد  تحقیق،  ادبیات  مطالعة  با  اسنادی  بخش  در  است.  بوده  با  هاشاخص پیمایشی  مرتبط  ی 

ابعاد و  اندشده تحقیق استخراج   شده از مطالعة ادبیات تحقیق ی استخراج هاشاخص . در بخش پیمایشی نیز 

از    45نامه در بین  صورت پرسش به   و متخصصان،  کارشناسانی مدنظر  هاشاخص همراه  به کارشناسان و  نفر 

از    یزها نداده  یلو تحل  یهتجز  یاست. برا شده توزیع  خصوص طرح مسکن مهر،  و به   ،متخصصان حوزة مسکن 

نتا  SPSSو    SMART-PLSافزار  نرم  است.  شده  د   یقتحق  یجاستفاده  که    ادهنشان  )کالبد   6است    ی، شاخص 

نقاط ضعف این پروژه    نیترمهم عنوان  بهیابی(  و مکان  یحقوق  ی،فرهنگ  -یاجتماع  ی،اقتصاد  یریتی،مد  -ینهاد 
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با    یو بعد حقوق  0.244با    ی، بعد کالبد0.255  اهمیتبا    یفرهنگ  -یبعد اجتماع  ینب  یندر ا.  اندشده انتخاب  

  یب یابی با ضرکان ، بعد م0.233با    ییریت مد  -نهادی  ابعادها  آن   از بعد  و  نقاط ضعف  نیترمهم ترتیب  به  0.243

 اند. داشته   0.160  اهمیتبا    یبعد اقتصاد  نیزقرار دارند و در انتها    0.237

 .نمسکن مهر، ایرا ، نقاط ضعفواژگان کليدی: 

 

 مقدمه   -1

بیانی تصویب  زمان  بشر در سال    ةاز  به1948جهانی حقوق  مناسب  عنوان  ، حق داشتن مسکن 

ها مقررات دولت  ةمعرفی شده است. از آن تاریخ همگی مطلوب  ارهای زندیکی از اجزای مهم استاند

وزا ایجاد  به  اقدام  و  کرده  سرپناه وضع  بخش  در  دپارتمان    یها خانه ترخاصی  گنجاندن  یا  مسکن 

وزارت  سایر  در  بهخانهمسکن  سظمنها  تدوین  و  وجوه  تخصیص  برنامههایاستور  مقررات،  و  ،  ها 

در    یهاپروژه خاص  مسکن  مسکن  رعنایی،  اند  کردهبخش  و  حال112:  1389)نسترن  این  با   .)، 

درحال حاد کشورهای  مسائل  از  یکی  استامروزه مسکن  مهاجرتطوری به  ؛توسعه  داخلی،  که  های 

عرض به  مربوط  برنامه  ةمشکالت  نداشتن  اقتصادی،  منابع کافی، ضعف مدیریت  فقدان  ریزی زمین، 

سو  از یک  ،اقتصادی این کشورها وجود داردهای  ساختکه در زیرهایی  جامع مسکن و سایر نارسایی

و افزایش شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تأمین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامض  

)پورمحمدی،   است  درآورده  چندبعدی  به1:1391و  نیز  ایران  کشور  که  است  حالی  در  این  طور (. 

روبه مسائلی  چنین  با  دهروسگسترده  در  و  به  ی هاهت  و  اخیر  شهری  جمعیت  سریع  رشد  علت 

تغییرات شدید در ساختار شهرهای کشور، نگرش به این مقوله اهمیتی مضاعف پیداکرده است؛ لذا  

به همواره  موجود،  مساکن  نامطلوب  کیفیت  و  مسکن  اجتماعیکمبود  معضالت  از  یکی   -عنوان 

است بوده  مطرح  ما  کشور  در  مس  و  اقتصادی  مناسبتأمین  گروهبه  ، کن  برای  کمویژه  درآمد  های 

تراکم خانوار در   یهاکه شاخصطوریبرانگیز بوده است. بهتر و چالشمراتب مهمشهری موضوعی به

هزین سهم  و  مسکن  به  دسترسی  مسکونی،  به  ةواحد  خانوار  سبد  در  نمایانمسکن  این  خوبی  گر 

همین   در  است.  بوده  دهه  جهت،موضوع  گذشتهدر  مختلفی  هاسیاست  های  موضوع ی  حل  برای 

مسکن دهکبه  ،کمبود  مسکن  اجراپایین  یهاویژه  و  ارائه  است  درآمدی  م  ؛شده  به   توانیازجمله 

چندان  نسبی  موفقیت  وجود  با  که  کرد  اشاره  حمایتی  مسکن  و  حمایتی  زمین  رویکردهای 

درآمدی را حل و  یینپا  یهاهکویژه مسکن د به  ،و کمبود مسکن  بکاهند اند از ابعاد موضوع  نتوانسته 

در سال آن  افزایش  و  قیمت مسکن  با جهش  نمایند.  تغییر 86و    1385  یهافصل  با  ، دولت وقت 

ار ئه ارویکرد از سمت سیاست تحریک تقاضا به سمت سیاست تحریک عرضه، طرح مسکن مهر را 

جامعه نگاه  دادن  قرار  دستور  با  این طرح  گذاشتن  داد.  اختیار  در  هواحد مسکوگرایانه  برای    ة م نی 

بر آن بوده است که قیمت زمین را از عوامل مؤثر در تولید مسکن )سرمایه، زمین،  خانوارها، عمالً 

(. چراکه 2:  1394نیروی کار، مصالح ساختمانی و مدیریت( حذف نماید )بیدآبادیان و محمودزاده،  

افزایش تکانه از    یاعموماً  ناشی  نسبت ارزش  ارزش زمین به   یهاتکانهارزش مسکن در بازار، عمدتاً 
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با این رویکرد و درجهت حذف قیمت   یقاً(. مسکن مهر نیز دق51:  1394زاده و عقیقی،  بناست )قلی

از قیمت تمام اقشار کم  ةشدزمین  بود )عسکری و بغدادی،  مسکن  را هدف قرار داده  درآمد شهری 

حداقل، حذف    ی هابا نرخ  سنهالحت قرضتسهیال  ةطور کلی طرح مسکن مهر با ارائ(. به121:  1395

سازی  آماده  ةصدور پروانه و هزین  هایینهمسکن و پرداخت نصف هز  ةشدقیمت زمین از قیمت تمام

درآمد پی تسهیل دسترسی خانوارهای کم  بخش مسکن در  ةزمین و تأسیسات زیربنایی از محل یاران

از طر6:  1389بود )صومعلو،   از یک دهه  را و تکمیل طرح، ر و با اجح مسکن مه(. با گذشت بیش 

کاستبه و  کم  و  مزایا  و  قوت  و  نقاط ضعف  قرار   هاییتدریج  ارزیابی  مورد  متعدد  مطالعات  در  آن 

به است.  افزایش گرفته  شهری،  زمین  الگوی  اصالح  همچون  مواردی  بر  طرح  مدافعان  موردی  طور 

اشتغال، کنترل سطح افزایش سطح  اقتصادی،  ق  تولید ملی و رشد  قیمت مسکن،   هاتمیعمومی  و 

ارتقای کیفیت ساخت،   افزایش شاخص دسترسی به مسکن، بهبود تراکم خانوار در واحد مسکونی، 

منتقدان    ، درمقابل  کنند یسازی و ارتقای عدالت اقتصادی و ... اشاره مسازی و صنعتیگسترش انبوه 

شهر و   ةارج محدودحاشیه و خمواردی همچون عدم توجه به درون شهرها و ساخت مساکن مهر در  

دلیل عدم  درآمد بهدار کردن خانوارهای کمسازی، ناکامی در خانهآماده  هایینهافزایش هز  ،تبع آنبه

خدمات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی،    ینیابی نامناسب، مشکل تأمهدف، مکان  ی هاشناخت گروه

ابعاد مختلف )از زمان   قاضیان دررضایتی متافزایش قیمت ساخت با توجه به افزایش میران تورم، نا

تأم مالی  منابع  کالبدی(،  و  حقوقی  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  سایر  تا  پرداختی  سهم  و   ین تحویل 

طرح، تأثیرات منفی آن بر متغیرهای اقتصاد خرد و کالن )افزایش نقدینگی و تورم(، عدم توجه به  

ساختار به  توجه  عدم  عرضه،  و  تقاضا  بین  اقلیمتناسب  فرهنگهای  و  مختلف  ی  مناطق  ....  ی  را  و 

برداری از این طرح، انجام  با گذشت چند سال از زمان اجرا و بهره  (. 1394)حسنی،    اند متذکر شده

مهم که  دهد،   هاچالشترین  تحقیقی  قرار  بررسی  مورد  ملی  سطح  در  را  پروژه  این  ضعف  نقاط  و 

است.   بوده  همین  ضروری  در    جهت،در  تحقیق  استاین  آن  مهم  پی  پروژة    ین رتکه  نقاط ضعف 

مسکن مهر را ازنظر مسؤوالن، کارشناسان و متخصصان درگیر در این پروژه مورد بررسی و تحلیل  

 قرار دهد. 

 

 مبانی نظری   -2

 درآمد های تأمين مسکن اقشار کمسياست   -2-1

کم مسکن  مورد  وظیفدر  حکومتی  نهادهای  عمو  ین تأم  ةدرآمد،  خدمات  و  همچون کاالها  می 

ساکنان ضروری   ةکه برای زندگی روزمررا  ، امنیت و حل مناقشات داخلی  ها یابانگهداری خایجاد و ن

  هاییاستس  ة(. تجربیات کشورهای مختلف در زمینDeng, 2018: 1968بر عهده دارند )  ،است

 بندی نمود: به شرح زیر تقسیم  توانیدرآمد را ممسکن اقشار کم
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 مسکنسياست ساخت    -2-1-1

ت که با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشورها پس از جنگ جهانی اول اتخاذ  سیاساین  

دولت در بخش مسکن و کنترل و هدایت از باال و مبتنی بر    ةمستلزم دخالت مستقیم و گسترد  ، دش

سازی، ساخت  ریزی، تخصیص زمین، آمادهدولت با برنامه  ،مسکن است. در این روش  ةتولید و عرض

پایین و با اجاره به شرط تملیک   نةدرآمد و با هزیام به واگذاری به اقشار کمسکونی اقدواحدهای م

تهینمایدیم به  اجتماعی  یا همان مسکن  گروه  ة. ساخت مسکن  برای  با  کم  ی هاسرپناه  که  درآمد 

می است،  همراه  دولت  توسط  مسکن  روشتولید  این  در  موضوع    هاییاستس  ،گویند.  حول  دولت 

متمرکع  وظرضه  است.  عهد  ینتأم   ةیفز  بر  مصالح  و  تکنولوژی  نوع  تعیین  و  سرمایه    ة زمین، 

برای  دولت خاصی  مقررات  و  قوانین  حکومتی،  ساختار  به  توجه  با  مختلف  کشورهای  در  هاست. 

 (. 54: 1394استفاده از این مساکن وجود دارد )حسینی، 

 مالی مسکن   ينسياست مبتنی بر تأم  -2-1-2

آنها را    ةدرآمد تقاضای بالقوق افزایش توان مالی خانوارهای کمکه ازطری   تالش دارداین سیاست  

  ةاین روش عمدتاً ازطریق اعطای تسهیالت بانکی با دور  . به تقاضای مؤثر ارتقا داده و وارد بازار نماید

طوالنی انجام بازپرداخت  تسهیالت  بانکی  سود  نرخ  از  بخشی  پرداخت  در  دولت  حمایت  و  مدت 

درگیردیم وام  ، سیاست  این  .  اعطای  با  دورکم  یهادولت  با  به  40تا    35پرداخت    ةبهره  ساله 

صنعتی ساخت مسکن و یا افراد حقیقی، تولید و   ی هاسازان مسکن و شرکتمتقاضیان ساخت و انبوه

تا نسبت به تقاضا به سطح متعادلی برسد. کشور ایاالت متحده سیاست    برد میمسکن را باال    ةعرض

یاران  مسکن  مالی   ینأمت دادن  روش،  سه  به  س  ةرا  و  اجاره  کنترل  سیاست    هاییاستمستقیم، 

 (. 44-45: 1373)منصور،  رساند یانگیزشی به انجام م 

 زمين و خدمات  ينسياست تأم   -2-1-3

روش این  به  ینتأم  ، در  دولت  سرمایهمسکن  ساخت جای  در  زگذاری  الزم    هاییرساختوساز، 

تدریج  و افراد خانوار به  نماید یأسیسات شهری را فراهم مزمین و ت   ستی، یعنی های زیموعه جبرای م

م مسکونی  واحد  تکمیل  و  ساخت  به  مسکن  نمایند یاقدام  گذشته  روش  دو  برخالف  رو  این  از   .

نمیکبه ساخته  به  شود،یباره  مبلکه  شکل  محیط  و  مسکن  و    گیردیتدریج  سازنده  دولت  و 

ب  ةکنندینتأم نیست،  ممسکن  گروه  تواندینابراین  )صرافی،    یهااز  نماید  حمایت  :  1381بیشتری 

41.) 

 مبتنی بر راهبرد توانمندسازی  هایياست س  -2-1-4

از این قرار است که حکومت   ةفلسف از تأماصلی رویکرد توانمندسازی  مسکن   ینها باید خود را 

آنبه عوض  در  بکشند.  کنار  مستقیم  م شکل  فعاالن  توانندیها  خصوازجمله  ،  سایر  صی،  بخش 

جوامع محلی را توانمند کنند تا بتوانند از این طریق نقشی تمام و    ی هاغیردولتی و گروه  یهاسازمان

یابی به هدف سرپناه کافی برای همه ایفا کنند. البته چنین چیزی به معنی از  کمال درجهت دست
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یا کم رفتن  نقش همبین  نیست که معموالًحکومت   ةاهمیت شدن  قرار  مورد سوء  ها   گیرد، یمفهم 

مشتمل بر تدارک آن    تواندیبلکه اقدام قاطعانه و منسجم از طرف حکومت ضروری است. این اقدام م 

ازطریق آنها    توانندیگذاری، نظارتی و مالی باشد که سایر فعاالن م نهادی، قانون  هاییط دسته از مح

 (.UNCHS, 1991شکل کارآمدتر عمل کنند ) به

اببانک جها توانمنی هفت  است که در دسترس حکومتزار  را شناسایی کرده  عمده  ها  ندسازی 

تقاضا، سه مورد به محدود موانع طرف  به  ابزارها  این  از  عرضه و    های یتقرار دارد. سه مورد  طرف 

اند از: بسط حقوق یکی نیز موجب بهبود مدیریت کل بخش مسکن است. سه ابزار طرف تقاضا عبارت

. سه ابزار طرف عرضه از این قرار هستند:  ها یارانهبندی  کن و سهمیهی مسمال   ین تأممالکیت، بسط  

دهی  زمین و مسکن و سازمان  ةگذاری توسعمسکونی، قانون  هایینزم  ةتوسع  هاییرساختتدارک ز

 ة وساز. این ابزارها باید با ابزار هفتم یعنی بسط یک چارچوب مناسب نهادی برای ادارصنعت ساخت

مس پ بخش  مورد  قکن  م شتیبانی  که  است  نهادهایی  تقویت  شامل  ابزار  این  گیرند.  بر    توانندیرار 

  یهابخش عمومی، بخش خصوصی، سازمان  هایی، کارگزارکنند  عملکرد کل بخش مسکن نظارت

( سازمانNGOsغیردولتی  و  جامع  ی ها(  بر  )   ةمبتنی  هماهنگ  cbosمحلی  یکدیگر  با  را  و    کنند( 

خاط اطمینان  شوباعث  کهنر  برنام  هایاستس   د  بههو  آنهاست  ها  مشارکت  برای  مشوقی  و  فقرا  نفع 

 (. 81-80: 1393)وزارت راه و شهرسازی، 

متعهد  به و دولت  و مردم هستند  توجه ساکنان شهر  توانمندسازی مرکز  روش  طور خالصه در 

به  شودیم کند.  فراهم  آنان  برای  را  الزم  توانمتسهیالت  با  همراه  شهری  اجسازی  تماعات  ندسازی 

فقر شهری است که دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع    ةلی، رهیافت نوینی برای حل مسئلمح

نم راهگشا  را  صرف  و    داند، یمالی  عمومی  بخش  تسهیل  و  حمایت  با  اجتماعی  مهندسی  بلکه 

 (. 37: 1382غیردولتی و محلی و مشارکت فعال ساکنان مورد نظر است )هادیزاده،  ی هاساختمان 

 درآمد در ايرانمسکن اقشار کم ينتأم   هایياست س-2-2

طور  گوناگون مواجه بوده است که به  های یاستدرآمد با سمسکن اقشار کم  ، گذشته  ةطی سه ده

 آنها را در قالب دو رویکرد اساسی تبیین کرد:  توانیکلی م

دوم مربوط    ةامپایان برناول بعد انقالب و تا    ةرویکرد اول: سیاست زمین حمایتی است که به ده

 . شودیواگذار م یاصورت انفرادی و تعاونی با قیمت منطقه در قالب این سیاست زمین به شود.یم

قانون    ة برنام  ة رویکرد دوم: سیاست مسکن حمایتی است که در دور سوم شکل گرفت و بحث 

به مسکن  واگذاری  و  احداث  و  مطرحاستیجار  آن  در  تملیک  شرط  به  اجاره  )دفتر  صورت    شد 

 (. 15: 1389یزی و اقتصاد مسکن، ربرنامه

م نشان  سیاست  دو  این  کلی  ده  دهدیعملکرد  طول  در  اول  سیاست  در             نخست   ةکه 

اقتصادی کشور   ةدوم توسع  ة( و برنام1368-72اقتصادی کشور )  ةاول توسع  ة( و برنام67-1358)

ازندگان )در فالب زمین  عاونی و س فرادی و تصورت انشده به(، ظرفیت کل زمین واگذار78-1373)
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هرچند با اجرای   دهدینشان م  ها یحمایتی(، برای احداث بیش از یک میلیون واحد بوده است، بررس

سیاست صاحب  ،این  پایین  درآمدهای  با  متقاضیان  از  شدند   تعدادی  با    ،خانه  افراد  ورود  با  ولی 

ارزان قیمت شهر  ی هادهک برای گرفتن زمین  به  ساین سیا  ی درنهایتباال  افراد  از  برای بعضی  ت 

رانت برای  تأممحلی  که  برنامه  نظر  مورد  اهداف  به  و  تبدیل شد  گروه  ینخواری  گروه    ی هامسکن 

بود در  دست  ،هدف  نکرد.  پیدا  کامل  نشان   زمینةیابی  آمارها  حمایتی  مسکن  سیاست  عملکرد 

استیجاری    دهدیم دولتی،  استیجاری  واحدهای  کل  منابع  تعداد  ابا  و  خصوصی  داخلی  ستیجاری 

تفاوت معناداری بین عملکرد اجرای این سیاست با   ةدهندهزار واحد بوده است که نشان  120حدود  

 ( 6: 1389شده است )صومعلو، بینیپیش ةبرنام

 طرح مسکن مهر   -2-3

ره از درآمد همواهای کمهای پس از پیروزی انقالب اسالمی، مشکل تأمین مسکن گروهدر سال

اساسی  مسا ب دولتئل  و  بوده  سیاست   رایها  منظور  پیشاین  در  مختلفی  است. های  شده  گرفته 

بهسیاست واگذاری مسکن  فروش متری مسکن،  زمین دولتی،  واگذاری  اجاره هایی همچون  صورت 

ن برداری از زمیای، واگذاری حق بهرهسازان، حمایت از مسکن اجارهشرط تملیک، حمایت از انبوهبه

(. در  98:  1390ین مسکن اقشار مختلف اجتماعی با عنوان مسکن مهر )عباسی،  اخیر تأم  و سیاست

سال طی  آنچه  پروژواقع  نام  به  اخیر  مطرح  ةهای  شهرسازی  و  راه  وزارت  در  مهر  شده،  مسکن 

 (. 113: 1389درآمد بوده است )نسترن و رعنایی، های کمای جدید برای تأمین مسکن گروهتجربه 

مهر  طرح قالب    مسکن  بهره در  حق  با واگذاری  کوچک  مسکن  ساخت  برای  زمین  از  برداری 

واحد   هر  زیربنای  با  75متوسط  و  هزین  مترمربع  و حذف  کاهش  تمام  ةهدف  قیمت  از    ةشدزمین 

کم خانوارهای  مالی  توان  با  انطباق  برای  میانساختمان  و  گرفتهدرآمد  نظر  در  است.  درآمد  شده 

طرح این  فامتقاض  ةلیک  ،مطابق  مشاغل  یان  صاحبان  و  کارگران  دولت،  کارکنان  از  )اعم  مسکن  قد 

تعاونی قالب  در  ادارآزاد(  توسط  سازمان  ةهای مسکن  استان  و  سازمان  تعاون شهرستان  به  و  دهی 

معرفی می و شهرسازی  و همکاران،  مسکن  )حبیبی  این طرح8؛  1389شوند  در  عالوه  ،(.  بر  دولت 

میلیون( و سازی زمین )یکمان وام در دو بخش آمادهمیلیون تو  15رداخت  حذف قیمت زمین، با پ 

سازی و ساخت را به واجدین شرایط پرداخت  های آمادهمیلیون تومان( درصدی از هزینه   14ساخت )

ساله و بر اساس نرخ سود روز بانکی  15کند تا پس از تحویل قطعی مسکن این مبالغ در اقساط  می

 (. 41: 1391مکاران، محمدی و هبازپرداخت شود )پور

 مسکن مهر شهری   ةگيری برنامشکل   ةنحو  -2-3-1

سبب شد تا دولت نهم برای خروج بازار مسکن از رکود    84و    83  ی هارکود بازار مسکن در سال

وام افزایش  به  ک  ی هااقدام  مسکن  بازار   ند خرید  تقاضا  تحریک  سیاست  اجرای  با  طریق  این  از  و 

منجر به افزایش قیمت    ،تأثیرات تورمی داشت و درنهایت  این سیاسترج سازد.  مسکن را از رکود خا

عنوان بیشترین جهش قیمت مسکن  از آن به   توانیدر کشور شد که م  86و    85  یهامسکن در سال 
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به برد.  مسئلهنام  این  س  ،دنبال  و  رویکرد  تغییر  به  اقدام  تحریک   هاییاستدولت  سیاست  از  خود 

از تولید و   هاییاستسمت سخرید( به  فزایش وامتقاضا )بر مبنای ا تحریک عرضه ازطریق حمایت 

کل    1386سال    ةبودج  6  ةدنبال این اقدام در ابتدا در بند د ذیل تبصرمسکن معطوف کرد. به  ةعرض

درآمد تأکید شد و جهت نیل به  خصوص اقشار کمکشور بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به

تعیین م  راهکارهایشده  اهداف  هزیننمتعددی  با  زمین  تخصیص  حق    ةجمله  چارچوب  در  صفر 

از زمبهره واحدهای مسکونی و حذف قیمت   ةشدمنظور کاهش قیمت تمامدولتی به  هایین برداری 

از قیمت تمام پیشنهاد نمود  ةشدزمین  را  نیز دولت نهم درجهت پیش .واحد مسکونی  ادامه  برد در 

ساماندهی و حمایت از تولید و  »الیحه یک فوریتی  ضه مسکن،  ولید و عرت  ةاهداف یادشده در زمین

تار  «مسکن  ةعرض در  متعاقباً    86/ 1/3  یخرا  و  تقدیم کرد  اسالمی  به مجلس شورای  تصویب  جهت 

از تأیید شورای محترم نگهبان   25/2/87مجلس شورای اسالمی نیز در تاریخ   قانون مذکور را پس 

 (. 1-2 :1393ان، تفکر ایر  یهاکانون ةابالغ نمود )شبک

 مسکن مهر برحسب گروه شهری و نوع قرارداد  یهاپروژه  -2-3-2

، در مجموع بیش از  1392تا ابتدای بهمن ماه    1386مسکن مهر از سال    ةاجرای برنام  ةطی دور

از    ةپروژ  388538 میلیون واحد مسکونی احداث   2ساخت مسکن مهر وجود دارد که شامل بیش 

شهر به اجرا درآمده است؛    1135مسکن مهر در مجموع در    ی اه. پروژهساخت است  شده یا در حال 

مسکن مهر، برحسب نهاد متولی به سه گروه    ةشهر جدید کشور. شهرهای دارای پروژ  18ازجمله در  

اند. در  هزار نفر و شهرهای جدید تفکیک شده  25هزار نفر، شهرهای زیر    25اصلی شهرهای باالی  

هزار نفر )که سازمان ملی زمین و مسکن متولی آن است(،   25ای باالی  د در شهرهدرص  48این بین  

درصد    2هزار نفر )که بنیاد مسکن انقالب اسالمی متولی آن است( و    25درصد در شهرهای زیر    49

دارد  قرار  است(  آن  متولی  جدید  شهرهای  عمران  مادرتخصصی  شرکت  )که  جدید  شهرهای  در 

 (. 105: 1393)فیروز، 

 ی زمين بندقطعه  -2-3-3

  200تا    100مساحت قطعات    نیانگیم  یمسکن مهر دارا  یهاسهم پروژه  نیشتریب  یکل  طوربه

درصد است. قطعات    29  ی متر مربع با سهم نسب  300تا    200درصد( و    44  بیسنمترمربع )با سهم  

درصد از   11مترمربع    1000از    شیدرصد و با مساحت ب  1مترمربع    1000تا    700بزرگ با مساحت  

قطعات   همچنتندهسکل  پروژه  5حدود    نی.  از  ن  یهادرصد  مهر  زم  زیمسکن  با   هاییین در 

از  قطعه تفک  یمترمربع احداث شده است. بررس  100بندی کمتر  نوع پروژه    کیمساحت قطعات به 

است.    نیخودمالک  ةشداحداث   یها مربوط به پروژه  اسیقطعات کوچک مق  ةبخش عمد  دهدینشان م

  200تا    100  نیدرصد زم  48مترمربع و    100کمتر از    نیزم  نیمالکخود  یهاوژهاز کل پر  درصد  5

 200بندی کمتر از قطعه یدارا نی خودمالک ی هااز پروژه ی میاز ن شیب  گر، یمترمربع دارد. به عبارت د

  32گروه    نیدر ا  زیمترمربع ن  300تا    200مساحت    یدارا  یهاسهم پروژه  نیمترمربع است. همچن
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است کهدر پروژه  نیاز سهم هم  شتریب  اریبس  صد  در  تفاهم  یتعاون  ی هاگروه   است   هجانبسه  ةنامو 

 . (135 -136:  1393مسکن مهر،  برنامة)گزارش شناخت، مستندسازی و ارزیابی 

 اقتصادی متقاضيان   –های اجتماعیيژگیو  -2-3-4

  نیشتریب  دهد یان منش  میزان سنمسکن مهر برحسب    انیمتقاض  عیتوز  1مطابق جدول شمارة  

به  انیمتقاض و  قشرجوان  پروژه  ازدواجاین  تازه  افراد  که  دینب   ؛ اندبودهکرده  خصوص  گروه  گونه  دو 

بیشترین سهم را از متقاضیان مسکن مهر به خود اختصاص  سال    34تا    25سال و    25کمتر از    یسن

 (. درصد 64)  اندداده

ثبت آمار  به  توجه  متقاضبا  از  مه  انیشده  نسمسکن  متقاض  انیاضتقم  تبر،  از کل    14  انیزن 

باق و  است  تشک  86)  انیمتقاض  ی درصد  مردان  را  متقاضدهندیم  لیدرصد(  زنان  مهر   ی .  مسکن 

ز  مدتاًع  خانوار،  سرپرست  )دارانزنان  خودسرپرست  سن  یان  پوشش    ایسال    35  یشرط  تحت 

 رپرست هستند. ن بدسا زنای  ادیو المپ  کیآوران المپچون مدال  یخاص  یهاگروه  یا  ی( تیحما  ینهادها

تکفل   تیشاخص وضع  .اندبودهقابل ذکر است اکثر متقاضیان واحدهای مسکن مهر، سرپرست خانوار  

 ی اصل  ةاز شروط چهارگان  یکیاست.    یبودن افراد تحت سرپرست  ازنظر دارا  یمتقاض  طیمربوط به شرا

ب   ا یمتأهل    طیشرا  جد وا  انیمتقاض  ییشناسا  یبرا خانوار  است.  سرپرست  عمد  نیبنابراودن    ة سهم 

.  شوندیفرزندان تحت تکفل دارند و سرپرست خانوار محسوب م ا یرا ازجمله همسر  یافراد انیمتقاض

  یی ها طرح مسکن مهر، گروه  یدر طول روند اجرا  دیجد  طیشرا  یحال با افزوده شدن برخ  نیدر ع 

مدا نخبگان،  معلوالن،  نهادهالچون  پوشش  تحت  افراد  و  شرا  زین  یتیماح  ی آوران  واجدان   ط یبه 

 .ستین یسرپرست خانوار بودن الزام ا یشرط تأهل  ت یها رعاگروه  نیافزوده شدند، که در مورد ا

درصد است و باقی متقاضیان،    89مطابق آمار، سهم متقاضیان متأهل از کل متقاضیان برابر با  

معادل    127000حدود   تشکیل    11نفر  مجرد  متقاضیان  را  آمار.  دهندیمدرصد  از شدثبت  در  ه 

شده  ثبت  ان یدرصد از کل متقاض  71  یبرا  التیاطالعات مربوط به سطح تحص  ان،یمشخصات متقاض

 . اند بودهکه تعداد اندکی از آنها دارای تحصیالت عالی  است

از متقاض  71در مجموع    29اند و اطالعات مربوط به  کرده  ظهارخود را ا  یگروه شغل  انیدرصد 

متقاض از  مور  انیدرصد  ادر  نوع  است. گروه شغلد  نامشخص  با سهم    یشتغال  درصد    26کارمندان 

م  نیشتریب را در  با سهم    انیمتقاض   ان یتعداد  آزاد  دارند. شاغالن مشاغل  مهر  و    23مسکن  درصد 

 . گیرند یبعد قرار م گاهیدر جا بی ترتدرصد به 22کارگران با سهم 

متقاض درآمد  برا  یانیمتوسط  کشور  سراسر  در  کرده  افتیدر  یکه  نام  ثبت  مهر    4  ،اندمسکن 

ر  35و    ونیلیم تومان  400)حدود    الیهزار    ی درآمد  یهاگروه  عیتوز  نیدر ماه است. همچن  (هزار 

سهم    نیشتریدرصد، ب  58هزار تومان در ماه با سهم    500با درآمد کمتر از    انیمتقاض  دهد ینشان م

م در  متقاض  انیرا  اختصاص  انیکل  خود  به  مهر  از   7حدود    نیهمچن  .دهندیم  مسکن  درصد 

 اند. هزار تومان در ماه اظهار کرده  800تا  500 نیدرآمد خود را ب انیمتقاض
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 اقتصادی -های اجتماعیيژگیو. توزيع متقاضيان مسکن مهر برحسب 1جدول 

 درصد  گروه  درصد  گروه 

 سن 

 33 سال  25کمتر از 

 تحصیالت 

 14 سواد بی

 51.9 لیسانس سواد تا بی 31 سال  34تا  25بین 

 5.1 لیسانس و باالتر  17 سال   44تا  35

 29 نامشخص 9 سال   54تا  45

 2 سال  64تا  55
وضعیت  

 تکفل

 87 سرپرست خانوار 

 10 خودسرپرست  6 سال   65باالی 

 جنسیت
 3 نامشخص 86 مرد

 14 زن 
 تأهل

 89 متأهل 

 شغل 

 11 مجرد  22 کارگر 

کارمند )بازنشستگان و  

یران و  بگمستمری

 غلین( شا

26 

میزان  

 درآمد

 58 هزارتومان  500کمتر از 

 8 هزارتومان  800تا  500بین 

 23 مشاغل آزاد 
تا یک میلیون و   800بین 

 هزار تومان  200
3 

 29 نامشخص

  200بیشتر از یک میلیون و 

 هزار تومان 
7 

 24 نامشخص

 برنامةارش شناخت، مستندسازی و ارزيابی فته از گزمهر، برگرنام و واگذاری مسکن منبع: سامانة ثبت 

 1393مسکن مهر، 

 

 روش تحقيق   -3

توصیفی ماهیت  ازنظر  پژوهش  گردآوری    -این  است.  کاربردی  هدف  ازنظر  و    ها دادهتحلیلی 

پیمایشی  به و  اسنادی  نظری هاشاخص. همچنین  استصورت  ادبیات  تفصیلی  بررسی  از  تحقیق  ی 

به استخراج شده ا ادبیات نظری تحقیق،    رتی که باصوست.  گویه در شش بعد کالبدی،    33بررسی 

دست آمد که هریک از این  یابی بهمدیریتی، حقوقی و مکان  -فرهنگی، نهادی  -اقتصادی، اجتماعی

گویه و  بیانابعاد  آنها  به  مربوط  جدول  های  در  و  است  مهر  مسکن  پروژة  ضعف  نقاط  قابل    2گر 

ا در  است.  برایمشاهده  و    دامه  نقاط  هاشاخصیید  تأ غربال  زمینة  نظری در  ادبیات  از  ی مستخرج 

از   پروژه،  این  به  50ضعف  مسکن،  حوزة  پروژة  کارشناس  با  مرتبط  متخصصان  و  کارشناسان  ویژه 

نفر حاضر به همکاری    45مسکن مهر خواسته شد در این پژوهش مشارکت کنند که از این تعداد  

ی مستخرج از ادبیات نظری در  ها شاخصگذارد.  یمه نمایش  آنها را بمشخصات    3شدند که جدول  
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یید و  تأ خیلی کم تا خیلی زیاد بر اساس طیف لیکرت( برای    تأثیری پنج طیفی )از  انامهپرسشقالب  

 کننده قرار گرفت.گری در اختیار کارشناسان و متخصصان مشارکتغربال

برای  به تحقیق،  این  در  اعتبار  تأعالوه  استخریید  مدمدل  از  ساختاری لاجی  معادالت  سازی 

شد.  قدرتمدل  استفاده  آماری  تکنیک  ساختاری  معادالت  اندازهیابی  مدل  که  است    گیریمندی 

همزمان   آماری  آزمون  یک  با  را  مسیر(  تحلیل  یا  )رگرسیون  ساختاری  و  تأییدی(  عاملی  )تحلیلی 

ها( را رد یا انطباق  )مدل  یای فرضد ساختارهتواننگران میکند. ازطریق این فنون پژوهشترکیب می

دادهآن  با  را  کنند.ها  تأیید  تعداد    ها  به  توجه  تحلیل   SMART-PLSافزار  نرم  هانمونهبا  برای 

مدل  ها داده قالب  شد.  در  داده  تشخیص  مناسب  ساختاری،  معادالت  نرمسازی  مدلاین  های افزار 

متغیر چند  دارای  که  را  اثرات  تاس  معادالت ساختاری  را شامل   مستقیم،   و  تعاملی  و  غیرمستقیم 

 (. 1396، خواهیدهد )زیاری، آروین و فرهادشود، مورد تحلیل قرار میمی

 
 مسکن مهر ضعف پروژة : نقاط2جدول شمارة 

 شاخص کالبدی 

 شاخص  منبع

 1 عدم امکان توسعه و تغییر در مسکن  ( 1396)انصاری،

همکاران، و  )انصاری1395)فیروزی   ،) ،1396( خب(،  ری  پایگاه 

 ( 1396اقتصاد،
 2 یکسان بودن الگوی ساخت و عدم تنوع 

 3 عدم توجه به اقلیم در طراحی مسکن  (Gang Meng,2006) (،1393)خلیلی و همکاران،

 4 کارگیری ویژگی معماری بومی عدم به ( 1396(، )پایگاه خبری اقتصاد،1395)بهرامی و همکاران،

رحمتی،  قائد  و  )ناظ 1395)بهمنی  درود(،  و   (، 1392ی،می 

همکاران، و  همکاران، (،1393)خلیلی  و  راد  (،  1396)مسعودی 

(، )حبیبی  1394(، )نوری و همکاران،1394)فیروزی و همکاران،

 (، 1395(، )بهرامی و همکاران،1389و همکاران،

 5 فقدان خدمات زیربنایی و روبنایی 

وهمکاران، رحمتی،1396)شاطریان  قائد  و  )بهمنی   ،)1395  ،)

 Gang) ,(،1393)خلیلی و همکاران، (،1392ودی،اظمی و در)ن

Meng,2006), (Moon-Jeong Kim,2010,3)  مسعودی(

 ( 1396راد و همکاران، 

دربرابر   مسکونی  بناهای  استحکام  عدم 

 حوادث 
6 

اسدی، و  پرس،1392)پورمحمدی  تهران  )خبرگزاری   ،)1392  ،)

همکاران، و  قائد  1393)خلیلی  و  )بهمنی  (،  1395رحمتی،(، 

 ( 1396یان وهمکاران،)شاطر 

به   مربوط  مقررات  رعایت  عدم 

 مهندسی  استانداردهای ملی و نظام
7 

 ( 1395(، )بهمنی و قائد رحمتی،1396)ظابطیان و همکاران،  
ساختمان در  مشاع  فضای  ها  نبود 

 ویژه حیاط به
8 
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 مسکن مهر ضعف پروژة : نقاط2جدول شمارة ادامه 

 شاخص کالبدی 

 شاخص  نبعم

 شاخص اقتصادی 

 گويه  منبع

(، )زنگنه  1393(، )خلیلی و همکاران،1394)فیروزی و همکاران،

 ( 1392(، )خبرگزاری فارس،1396و همکاران،

قیمت   با  متقاضیان  تناسب درآمد  عدم 

 مسکن
9 

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

وجود   اعدم  و  کافی  منابع  عتبارات 

اعتباری  بانک و  مالی  مؤسسات  و  ها 

 متولی مسکن مهر 

10 

Gabriel,2008), (Mulder,2010)) World Bank, 

همکاران، (،(1992 و  راد  و  1396)مسعودی  )فیروزی   ،)

 (، 1394همکاران،

ساکن  اشتغال  به  توجه  مسکن  اعدم  ن 

 مهر 
11 

همکاران، و  راد  )ن 1396)مسعودی  همک(،  و  (،  1394اران، وری 

 ( 1396)زنگنه و همکاران،

بانکی و وجود    ةضعف در ارائ تسهیالت 

 تسهیالت  ة مشکل در فرایند ارائ 
12 

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

 ( 1396)ظابطیان و همکاران،  

تمام قیمت  به  افزایش  نسبت  شده 

 شده داده قیمت وعده
13 

هم  و  راد  )بهمن1396کاران،)مسعودی  قائد  (،  و  ی 

همکاران، (،1395رحمتی، و  اقبالغی  )شاطریان  1395)شاهی   ،)

 ( 1396وهمکاران،

و   نوع  با  هزینه  میزان  تناسب  عدم 

 کیفیت مسکن 
14 

 شاخص اجتماعی و فرهنگی 

 گويه  منبع

 و متخصصان  نظر کارشناسان 
فرایندهای   از  متقاضیان  ناکافی  آگاهی 

 شهرسازی 
15 

 ( 1390نی و همکاران،(، )خراسا 1391دایی،)صبحیه و ر
تعاونی به  اعتماد  مهر  عدم  مسکن  های 

 کاران و پیمان
16 

همکاران، و   ,(Kleinhans,2010)(،  1393)خلیلی 

(Mulder,2010) 
(Gang Meng,2006), (World Bank,1992), 

(Zebardast, 2008)، ،( 1396)مسعودی راد و همکاران 

م در  خانوار  بعد  به  توجه  ساحت  عدم 

 شده نی واگذار مسکو
17 

رحمتی، قائد  و  همکاران،1395)بهمنی  و  )بهرامی   ،)1395،) 

همکاران،  و  قربان1389)حبیبی  )بابایی،  راسخ،(،  (،  1393پور 

 ( 1392(، )پورمحمدی و اسدی،1396)پایگاه خبری اقتصاد،

با  مسکن  نوع  تناسب  و    عدم  فرهنگ 

 روحیات مردم 
18 

 19 مسکن مهر  ةبه آیندد نداشتن امی و متخصصان  نظر کارشناسان 

 ( 1390)خراسانی و همکاران،
به   نسبت  مردم  دیدگاه  بودن  منفی 

 مسکن مهر  ةپروژ
20 

 

http://inbr.ir/?cat=9
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 مسکن مهر ضعف پروژة : نقاط2جدول شمارة ادامه 

 شاخص کالبدی 

 شاخص  منبع
 شاخص اقتصادی 

 گويه  منبع
, (Van Gent,2010), (Kleinhans,2010), 

(Mulder,2010), (Bolt,2010) 
 ( 1393پور راسخ،(، )بابایی، قربان1393لی و همکاران،لی)خ

 21 عدم وجود تجانس فرهنگی و اجتماعی 

 شاخص نهادی و مديريتی

 گويه  منبع
 22 واگذاری مسکن مهر  ة نحو ( 1387(، )رشید نهال و همکاران،1396)پایگاه خبری اقتصاد،

 ( 1390(، )خراسانی و همکاران،1392)پورمحمدی و اسدی،
وا  بدعهدی بهدر  مساکن  گذاری  موقع 

 شده مهر قبالً ساخته
23 

 ( 1391)صبحیه و ردایی،
و   پیمانکاران  عملکرد  بر  نظارت  عدم 

 های مسکن تعاونی
24 

 و متخصصان  نظر کارشناسان 
مهر   مسکن  طرح  بودن  سیاسی 

 )نقدهای دولت بعدی بر مسکن مهر( 
25 

 (، 1389)حبیبی و همکاران،
ول در  ؤهای مسانعدم هماهنگی سازم 

 مسکن مهر  ةپروژ
26 

ردایی، (، و  اسدی،1391)صبحیه  و  )پورمحمدی   ،)1392  ،)
 ( 1390)خراسانی و همکاران،  1389)حبیبی و همکاران،

زمان چند نهاد و سازمان در  تصدی هم
 مسکن مهر  ةپروژ

27 

 شاخص حقوقی 
 گويه  منبع

رحمتی، قائد  و  همکاران،1395)بهمنی  و  )رضویان   ،)1396  ،)
 ( 1392و فیروز،)فالح 

نوع مالکیت مساکن )استیجاری، ملکی  
 و ...( 

28 

 29 وضعیت قانونی زمین و ساختمان  ( 1392)فالح و فیروز،

 ( 1392(، )فالح و فیروز،1396)پایگاه خبری اقتصاد،
قراردادهای   اجرایی(  )ضمانت  وضعیت 

 واگذاری مسکن مهر 
30 

 يابیشاخص مکان
 گويه  منبع

و    رحمت)بهمنی  همکاران، (،1395ی،قائد  و  (،  1393)خلیلی 
 ( 1393(، )درودی و همکاران،1395)بهرامی و همکاران،

 31 زیاد از شهر اصلی   ةفاصل 

)حبیبی و  (،1396(، )زنگنه و همکاران،1393)خلیلی و همکاران،
 ( 1395(، )فیروزی و همکاران،1393(، )حجازی،1389همکاران،

پروژ به   ةموقعیت  نسبت  مهر    مسکن 
 دسترسی  ةنحو  ارتباطی ومسیرهای 

32 

رحمتی،  قائد  و   Moon-Jeong) (، 1395)بهمنی 

Kim,2010), (Mulder,20105) 
Kleinhans,2010)،)  ،همکاران و   Gang (، 1394)نوری 

Meng,2006:415) ،) 

و   جغرافیایی  مطالعات  به  توجه  عدم 
 محیطی

33 

 

 ها تجزيه و تحليل يافته  -4

شود ی مدر تحقیق ارائه    کنندهشرکت متخصصان    رشناسان وتوصیفی کادر این بخش، ابتدا آمار  

  دهندگانپاسخدهد که اغلب  یمنشان    3ی جدول شمارة  بررسقابل مشاهده است.    3که در جدول  

دهد.  یمدرصد( تشکیل    60را مردان )  دهندگانپاسخسال سن دارند. اکثر    35  -25درصد( بین    60)
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به   پاسخ  85نزدیک  مدهندگادرصد  دارای  فوق ن  از لدرک  نیمی  هستند.  باالتر  و  یسانس 

سال سابقه دارند. در    5، ولی اکثر آنها بیشتر از  اندنکردهة اجرایی خود را اعالم  سابق  دهندگانپاسخ

گویه از  هرکدام  توصیفی  آمار  وضعیت  متخصصان ادامه،  و  کارشناسان  نظر  اساس  بر  تحقیق  های 

 (. 4د )جدول شویمکننده در تحقیق ارائه شرکت
 

 دهندگان پاسخ . مشخصات 3جدول شمارة 

ن
س

صد  
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ی 
وان
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ف
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10 
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– 
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.7
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8.
9

 

4 
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 دکتری 1
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.4

 

11 

10+ 13
.3

 

6 

عدم  
46 پاسخ 

.7
 

21 

 (. 1398های تحقيق )منبع: يافته 
 

 ين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصانترمهم. 4جدول شمارة 

 
 

عد 
ب

 
 شاخص 

 تأثير
خيلی   ميانگين

 کم 
 زياد متوسط  کم 

خيلی  
 زياد

ی 
بد
کال

 

 2.58 0 13.3 46.7 24.4 15.6 در مسکن  ییرعدم امکان توسعه و تغ
 3.26 24.4 26.7 13.3 22.2 13.3 ساخت و عدم تنوع  ی بودن الگو یکسان 

 3.46 15.6 42.2 22.2 13.3 6.7 مسکن  یدر طراح یمتوجه به اقل عدم
 3.00 13.3 31.1 13.3 26.7 15.6 ی بوم  یمعمار یژگی و  یریکارگبه عدم
 4.57 64.4 33.3 0 0 2.2 یی بناو رو  یربنایی خدمات ز  دانفق
دربرابر   یمسکون  یاستحکام بناها عدم

 حوادث 
4.4 6.7 33.3 11.1 44.4 3.84 

مقررات مربوط به   یترعا عدم
 ی مهندسو نظام یمل یاستانداردها

6.7 17.8 24.4 22.2 28.9 3.50 

ویژه  ها بهمشاع در ساختمان یفضا نبود
 یاطح

2.2 24.4 31.1 20.0 22.2 3.35 

 3.38 24.43 24.19 25.17 17.03 9.14 ميانگين بعد کالبدی 
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 ين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصانترمهم . 4جدول شمارة ادامه 

 
 
 

عد 
ب

 

 شاخص 
 تأثير

خيلی   ميانگين
 کم 

 زياد متوسط  کم 
خيلی  
 زياد

ی
اد
ص
قت
ا

 

  یمت با ق  یانعدم تناسب درآمد متقاض
 مسکن

15.6 17.8 42.2 17.8 6.7 2.82 

ها بانک  یوجود منابع و اعتبارات کاف عدم
مسکن  یمتول یو اعتبار یو مؤسسات مال

 مهر 
6.7 24.4 31.1 22.2 15.6 3.15 

 3.40 15.6 33.3 33.3 11.1 6.7 مسکن مهر  ان توجه به اشتغال ساکن عدم
و وجود   یبانک یالت تسه ة در ارائ  ضعف 
 الت یتسه ة کل در فرایند ارائ مش

6.7 8.9 37.8 31.1 15.6 3.40 

  یمتشده نسبت به قتمام یمتق  افزایش
 شده وعده داده

0 6.7 20.0 40.0 33.3 4.00 

 یفیتبا نوع و ک  ینههز  یزانتناسب م عدم
 مسکن

6.7 11.1 26.7 33.3 22.2 3.53 

 3.38 18.17 29.62 31.85 13.33 7.07 ميانگين بعد اقتصادی 

ی
اع
تم
اج

– 
ی 
نگ
ره
ف

 

  های از فرایند  یانمتقاض ی ناکاف یاهآگ
 ی شهرساز

13.3 24.4 44.4 15.6 2.2 2.65 

مسکن مهر و   هاییاعتماد به تعاون  عدم
 کاران یمانپ

0 13.3 28.9 44.4 13.3 3.57 

توجه به بعد خانوار در مساحت   عدم
 واگذارشده  یمسکون 

6.7 17.8 17.8 31.1 26.7 3.53 

و   فرهنگ  تناسب نوع مسکن با  عدم
 مردم  یاتروح

6.7 17.8 6.7 44.4 24.4 3.62 

 3.37 17.8 35.6 20.0 20.0 6.7 مسکن مهر  یندةنداشتن به آ امید
  ةمردم نسبت به پروژ یدگاهبودن د منفی

 مسکن مهر 
6.7 6.7 31.1 31.1 24.4 3.60 

 3.60 17.8 48.9 13.3 15.6 4.4 ی و اجتماع یوجود تجانس فرهنگ عدم
 3.42 18.09 35.87 23.17 16.51 6.36 فرهنگی  -اجتماعیميانگين بعد 

ی
يت
ير
مد
و 
ی 
اد
نه

 

 3.64 20.0 44.4 17.8 15.6 2.2 مسکن مهر  یواگذار ة نحو
موقع مساکن مهر به  یدر واگذار بدعهدی

 شده قبالً ساخته
0 2.2 13.3 40.0 44.4 4.26 

و   یمانکاراننظارت بر عملکرد پ عدم
 مسکن  هاییتعاون 

2.2 8.9 24.4 37.8 26.7 3.77 

  یبودن طرح مسکن مهر )نقدها  سیاسی
 ( بر مسکن مهر  یدولت بعد

6.7 20.0 33.3 26.7 13.3 3.20 

مسؤول در   ی هاسازمان یهماهنگ عدم
 مسکن مهر  ةپروژ

4.4 11.1 17.8 37.8 28.9 3.79 

زمان چند نهاد و سازمان در  هم تصدی
 هر مسکن م  ةپروژ

2.2 17.8 31.1 24.4 24.4 3.53 

 3.70 26.28 35.18 22.95 12.60 2.95 مديريتی -ميانگين بعد نهادی
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 ين نقاط ضعف پروژة مسکن مهر ازنظر کارشناسان و متخصصانترمهم . 4جدول شمارة ادامه 

 (. 1398حقيق )های تمنبع: يافته 

 

جدول  یافته از  حاصل  نظری، یمنشان    4های  ادبیات  از  مستخرج  بعد  شش  میان  از  دهد 

مکان ابعاد  معتقدند  متخصصان  و  )میانگین  کارشناسان  نهادی 4.08یابی  )میانگین    -(،  مدیریتی 

( و  3.38(، کالبدی )میانگین  3.38(، اقتصادی )میانگین  3.42فرهنگی )میانگین    -(، اجتماعی3.70

)میانگین   به3.18حقوقی  از  (  بین هاچالشین  ترمهمترتیب  در  همچنین  است.  مهر  مساکن  ی 

)میانگین  گویه کالبدی  بعد  در  روبنایی  و  زیربنایی  فقدان خدمات  واگذاری 4.57ها،  بدعهدی در   ،)

بعد نهادیساخته  قبالً مساکن مهر   ر  پروژة مسکن مه  یتموقع  (،4.26مدیریتی )میانگین    -شده در 

یطی در بعد  و مح  یاییعدم توجه به مطالعات جغرافی،  و نحوه دسترس  یارتباط  یرهاینسبت به مس

یابی )میانگین  ( و عدم توجه به مطالعات جغرافیایی و محیطی در بعد مکان4.17یابی )میانگین  مکان

 . اندبوده پروژهعف این ین نقاط ضترمهمترتیب ازنظر کارشناسان و متخصصان ( به4.13

مطالعات صورت  به  توجه  از  با  حاصل  نتایج  و  مطالعه  مورد  موضوع  زمینة  در  برای    هاآنگرفته 

از   تحقیق  این  در  نقاط ضعف،  اجتماعیهامؤلفه بررسی  اقتصادی،  کالبدی،  و   –ی  نهادی  فرهنگی، 

ه  ی مورد استفاد هامؤلفهز  یابی استفاده شد. برای اطالع از وضعیت هریک امدیریتی، حقوقی و مکان

 و اهمیت هر کدام از نقاط ضعف از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی و میانگین استفاده شد. 

موقعیت  هاپروژهفاصلة   و  دسترسی  شهر،  به  نسبت  مهر  مسکن  مسیرهای    ها آنی  به  نسبت 

ی مسکن مهر به هاوژهپریابی  که در مکان  اندبودهارتباطی و مطالعات جغرافیایی ازجمله معیارهایی  

از    ها آن  بیش  نتایج  اساس  بر  و  است  نشده  نظر   70توجه  اینگونه  و متخصصان  درصد کارشناسان 

 . اندبودهیابی  ی پروژة مسکن مهر در شاخص مکانهاچالشعنوان که این معیارها به  اندداده

عد 
ب

 

 شاخص 
 تأثير

خيلی   ميانگين
 کم 

 زياد متوسط  کم 
خيلی  
 زياد

ی 
وق
حق

 

  ی ملک یجاری،ساکن )استم یت نوع مالک
 ..( .و

6.7 26.7 31.1 24.4 11.1 3.06 

 3.09 6.7 31.1 31.1 26.7 4.4 و ساختمان  ینزم  یقانون  وضعیت
  ی( قراردادهایی)ضمانت اجرا  وضعیت

 مسکن مهر  ی واگذار
0 17.8 42.2 22.2 17.8 3.40 

 3.18 11.87 25.90 34.80 23.73 3.70 ميانگين بعد حقوقی 

ن
کا
م

ی
ياب

 

 3.93 28.9 42.2 22.2 6.7 0 ی از شهر اصل یادز  ةفاصل 
مسکن مهر نسبت به   ة پروژ موقعیت

 ی دسترس ةو نحو یارتباط یرهایمس
0 4.4 13.3 42.2 40.0 4.17 

و   یاییتوجه به مطالعات جغراف عدم
 یطیمح

0 8.9 15.6 31.1 44.4 4.13 

 4.08 37.77 38.50 17.03 6.67 0.00 يابیميانگين بعد مکان
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به  تحویل  زمینة  در  مردم  همچنین  به  مهر  مساکن  گرفیبدعهدموقع  صورت  و  هایی  ت 

ی مسؤول هاسازمانروژة مذکور وجود نداشت؛ از طرفی نیز هماهنگی الزم بین  ی الزم بر پ هانظارت

کارشناسان    درصد  60. بیش از  استگرفتهکاری صورت  این پروژه وجود نداشت و در موارد نیز موازی

 دانند. یم مدیریتی  -ترین نقاط ضعف نهادیعنوان مهمو متخصصان موارد مذکور را به

کار از  توجهی  قابل  )درصد  تحقیق  و متخصصان  عوامل  درصد  70تا    55شناسان  ( معتقدند که 

چون عدم توجه به بعد خانوار در مساحت مساکن، عدم تناسب نوع مسکن با فرهنگ مردم بومی هر  

مهر   به مسکن  نسبت  و دیدگاه منفی  تبلیغات  و  اجتماعیترمهممنطقه  نقاط ضعف  فرهنگی    –ین 

 . استهر پروژة مسکن م

شمار ضعف حقوقی به ترین نقطهمهم  مسکن مهر  یواگذار  ی( قراردادهاییرا)ضمانت اج  وضعیت

 رود. یم

خدمات    ، فقدانمسکن  یدر طراح  یمتوجه به اقل  ، عدم ساخت و عدم تنوع  یبودن الگو  یکسان

ربوط به مقررات م  یترعا  عدم  و  دربرابر حوادث  یمسکون  یاستحکام بناها  یی، عدم و روبنا  یربناییز

درصد کارشناسان   50که بیش از    اندبودهی ازجمله عوامل کالبدی  مهندس و نظام  یمل   یاستانداردها

 . اندکردهترین نقاط ضعف پروژة مسکن مهر برآورد و متخصصان این عوامل را مهم

بین   نیز  هاشاخصدر  بررسی  مورد  اقتصادی  قتمام  یمتق  افزایشی  به  نسبت  وعده    یمتشده 

شده م  عدم  ، داده  ک  ینههز  یزانتناسب  و  نوع  متخصصان    مسکن  یفیتبا  و  کارشناسان  طرف  از 

 . اندشدهترین نقاط ضعف مسکن مهر معرفی عنوان مهمبه

ی آنها، در  هاپاسخکننده و  بعد از ارائة آمار توصیفی مربوط به کارشناسان و متخصصان مشارکت

-SMARTافزار  معادالت ساختاری در نرم  سازییید و سنجش اعتبار سازه، مدلتأ وهلة بعد برای  

PLS  گرفته  به زمینه،  یمکار  همین  در  سازهشود.  اعتبار  بررسی  )،  هابرای  الرکر  و  (،  1981فرنل 

ها  ( هریک از سازهCR، پایایی ترکیبی )هایهاند که شامل اعتبار هریک از گوسهم الکرا معرفی کرده

استخراج  )و متوسط واریانس  از گ( است. دAVEشده  اعتبار هریک  عاملی  ویه ر مورد  بار  ها، مقدار 

و    0.4 سازه  بین  واریانس  که  است  مطلب  این  مؤید  تأییدی  عاملی  تحلیل  در  گویه  هر  بیشتر  و 

گیری  گیری آن سازه بیشتر و پایایی در مورد آن مدل اندازههای آن از واریانس خطای اندازهشاخص

)قابل است  ار(.  Hulland, 199قبول  پرسشبرای  پایایی  بررسی  نامه  زیابی  از  پژوهش  این  در 

پایایی مدل بررسی  استفاده شد. جهت  روایی همگرا  از  روایی  بررسی  برای  و  درونی    یهاسازگاری 

روش   یریگاندازه از  جدول    یهایکی  در  بررسی  این  نتایج  است.  درونی  سازگاری  بررسی  پرکاربرد 

 مشاهده است.قابل 5شمارة 

شاخ  5جدول   را    یهاصضرایب  درونی  مسازگاری  همدهد ینشان  و    ة.  مرکب  پایایی  ضرایب 

شده بیشتر از استخراج   هاییانسمیانگین وار  ة هستند، و هم  7/0آلفای کرونباخ بیشتر از حد بحرانی  

 در حد قابل قبولی قرار دارند.  یریگاندازه یهاگفت مدل توانیدرنتیجه م ؛هستند 4/0حد 
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 کيبی و روايی همگرا. ضريب پايايی تر5جدول 

AVE نام متغیر  آلفای کرونباخ  پایایی ترکیبی شده یا واریانس استخراج ن یانگیم 

 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

 یابی بعد مکان 0.704 0.836 0.634

 دیریتی بعد نهادی و م  0.777 0.845 0.481

 بعد کالبدی  0.787 0.846 0.481

 1397تحقيق،  هایيافته منبع: 

 

 بررسی ضرايب معناداری   -4-1

 tدهد. اگر مقدار  دار بودن اثر متغیرها را برهم نشان می، معنیtارزش    smart-plsافزار  در نرم

باشد، اثر    -96/1تا  +  96/1بین    ردار است. اگ باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی  96/1بیشتر از  

اگر  معنی و  ندارد  وجود  ولی    -96/1از    ترکوچک داری  دارد،  معنی  اثر  یعنی  است.    منفیباشد، 

باشد، بدین معنی است که ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود  %60همچنین ضرایب مسیر اگر باالی  

اگر بین   زیر    6/0تا    3/0دارد،  اگر  ارتباط متوسط و  ا  3/0باشند،  رتباط ضعیفی میان وجود  باشند، 

مرحلد در  نشان  ةارد.  مدل،  اجرای  با  شاخصاول  کالبدی،  بعد  در    5و    1های  هشمار  یهاگرهای 

که در    1.794با بارعاملی    6و در بعد اقتصادی شاخص شمارة    1.76و    658/0ترتیب با بارعاملی  به

ود و  شاً مدل پژوهش آزمون میشوند و مجددقرار دارند، از تحلیل حذف می  -1.96تا    1.96بازة بین  

 .شودشده خروجی گرفته میمدل اصالح

ها با ابعاد  اذعان داشت که بار عاملی تمامی روابط بین شاخص   توانی، م 1با بررسی شکل شمارة  

 درصد است.  95/0دار بودن روابط در سطح اطمینان معنی ة دهنداست که نشان 1.96بیش از 

ا  اهمیتدر بررسی   از  نبه  ،گانه  6بعاد  هر کدام  پروژة مسکن مهرعنوان  به  قاط ضعف  با توجه   ،

معناداری   مقدار    0.000سطح  نیز  آنها، معلوم مدستبه  tو  از  برای هرکدام  اهمیت  که    شودیآمده 

تأیید   بررسی  بهیم نقاط ضعف مورد  بررسی  موارد مورد  عبارتی  به  انتخاب  شود؛  و    اندشدهدرستی 

 ( 6جدول ) آیندیمپروژه به حساب نقاط ضعف این  ها آن  همه

توان عنوان کرد که بعد  می  2و شمارة    1های شمارة  و شکل  6با توجه به نتایج جدول شمارة  

و    0.160، بعد اقتصادی با ضریب مسیر  t  7.015و مقدار    0.255فرهنگی با ضریب مسیر    -اجتماعی

یب مسیر یابی با ضر، بعد مکانt  7.326و مقدار    0.243، بعد حقوقی با ضریب مسیر  t  5.479مقدار  

مقدار    0.207 مسیر  t  6.470و  ضریب  با  مدیریتی  و  نهادی  بعد  مقدار    0.233،  بعد    t  6.614و  و 

مسیر   ضریب  با  مقدار    0.244کالبدی  معناداری    5.947و  سطح  دارای  همگی  هستند    0.000که 

معناداری و  مثبت  اثر  پروژهیتینارضابر    داری  این  به  مربوط  بررسی شاخصهس  های    این  ی هاتند. 
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این امر حاکی از این    .هستند  4/0دارای مقدار بارعاملی بیش از    یها شاخص  ةهم  دهدیابعاد نشان م

سازه بین  واریانس  که  شاخصاست  و  )ابعاد(  اندا  یهاها  خطای  واریانس  از  سازهزهآن  آن  ها  گیری 

 ت.گیری قابل قبول اسپایایی در مورد آن مدل اندازه بیشتر و

مربوط به هریک از ابعاد این تحقیق، از   ة های سازندحلیل وضعیت شاخصطور خالصه، برای تبه

است. هماناستفاده  Pداری  ضریب معنی  و   Tهای  آماره مالحظه   2طور که در جدول شمارة  شده 

از مقدار بحرانی آن  T  ةشود، آمارمی درصد    1در سطح خطای    96/1 یعنی  ،مربوط به هر شاخص 

بیشتر2.58از    )بیش بیانگر معنیکه    است  (  تأثیر هر شاخص است. همچنین ضریب این  دار بودن 

 د. شوداری روابط نیز تأیید میبوده و معنی 0.05ی کمتر از روابط علّ ةداری هممعنی

آمده  دست به میزان ضرایب مسیر به   توانیم  2و جدول    2آمده در شکل  دستاز دیگر نتایج به

ن که  کرد  ماشاره  ابعاد   دهد یشان  بین  پروژهگانه  شش  در  با    -اجتماعی  بعد ،  نقاط ضعف  فرهنگی 

مسیر   مسیر  0.255ضریب  ضریب  با  کالبدی  بعد  مسیر    0.244،  ضریب  با  حقوقی  بعد    0.243و 

مهمبه پروژةترترتیب  نقاط ضعف  بوده  ین  مهر  آنمسکن  از  بعد  و  نهادی  ، هااند  با   -ابعاد  مدیریتی 

بعد  0.233ضریب   ضریب  مکان،  با  در    0.237یابی  و  دارند  نیزقرار  ضریب    انتها  با  اقتصادی  بعد 

 د.قرار دار 0.160

گیرد، باید مسائل اجتماعی و  یمیزی که برای جامعة انسانی صورت  ربرنامهطبیعتاً در هر نوع   

مهم جزء  نوع  ینه زمترین  فرهنگی  این  از  هدف  زیرا  باشد؛  کیفیت  یزی ربرنامهها  بهبود  و ها  محیط 

. در پروژة مسکن مهر چندان به این مهم توجه نشده است و  است  هاانساندگی  درمجموع کیفیت زن

ی هدف  هاگروههای اجتماعی فرهنگی  یژگیویزان و متولیان این پروژه خواسته یا ناخواسته  ربرنامه

ی جامعة هدف برای  . اگر عوامل فرهنگی اجتماع اندندادهجهت اسکان در این پروژه را مورد نظر قرار  

تناسب  پروژة   خانوار،  بعد  ازجمله  مهر  انجام  یطراحمسکن  مختلف،  مناطق  مردم  فرهنگ  با  ها 

صورت دقیق و طبق برنامه و نیز رعایت مسائل زمانی و مالی )عدم افزایش دریافتی(  ها بهیزیربرنامه

پروژه به این  باع یم شد،  یمخوبی رعایت  در واگذاری مساکن در  به  توانست  اعتماد مردم  تقویت  ث 

سازندگان و مسؤوالن این پروژه و در مجموع افزایش امید به آیندة پروژه و درنهایت، تغییر دیدگاه  

شود. پروژه  این  به  نسبت  درمقابل    مردم  دارند  انتظار  همیشه  که  ینههزشهروندان  پردازند،  یمای 

زیرا   استا  ترین کاالهنیز جزء مهم  خدمات و کاالهای مناسب و باکیفیت دریافت کنند. خرید خانه

های جانبی  ینههزو هم درصورت مناسب بودن کیفیت از  استعنوان سرپناه محل زندگی افراد هم به

کاسته   بهیمآن  هم  و  هم شود  و  کند  حفظ  را  خود  ارزش  تا  باشد  باکیفیت  باید  سرمایه  عنوان 

بیعی و انسانی(  به خطر نیندازد )حوادث طی باشد که در مواقع خطر جان ساکنان را چندان  اگونه به

مهم همه  از  ذکرو  عوامل  این  همه  شود.  ساکنان  زندگی  کیفیت  افزایش  باعث  به  تر  بستگی  شده 

ها چندان مناسب نبوده است کیفیت کالبدی مساکن دارد. کیفیت کالبدی مساکن مهر در این سال

، ربرابر حوادثد  یمسکون  ی استحکام بناها  یی، عدمو روبنا  یربناییخدمات ز   و مشکالتی نظیر فقدان
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  ی معمار  یژگی و  یریکارگبه  ی، عدممهندس و نظام  ی مل  یمقررات مربوط به استانداردها  یترعا  عدم

توجه به    ، عدمساخت و عدم تنوع  یبودن الگو  ، یکساندر مسکن  ییرعدم امکان توسعه و تغی،  بوم

طراح  یماقل است.  مسکن  یدر  داشته  به همراه  را   ... مالک  و  )است  یتنوع  ... و  یملک  جاری،یمساکن 

ساختمان  ینزم  یقانون  وضعیت وضعیتو  اجرا  ،  قراردادهایی)ضمانت  مهر   یواگذار  ی(    مسکن 

. مسائل حقوقی  اند شدهی بعد حقوقی و قانونی دومین عامل ضعف پروژه شناخته  هاشاخص عنوان  به

به قانونی  عدو  و  قراردادها  اجرایی  ضمانت  زمینة  در  قرخصوص  مالی  و  زمانی  رعایت  اردادهای  م 

باعث ایجاد مشکل برای متقاضیان  امضا اولیه  که مقولة مدیریت پروژة  شده است. درصورتی یمشدة 

به مهر  انجام  مسکن  درحالییمشد،  یمخوبی  بکاهد؛  نیز  پروژه  مشکالت  دیگر  از  عدم  توانست  که 

کم نکرد، بلکه    تنها از مشکالت پروژهنهرعایت عوامل مرتبط با بخش مدیریتی و نهادی پروژه خود  

بهینه زمخود   است.  شده  فراوانی  مشکالت  مثال  ساز  در  یم عنوان  نظارت  نحوة  به  ی  هابخشتوان 

به اگر  مهم  این  کرد.  اشاره  واگذاری  و  اجرا  طرح،  تهیه  از  انجام  مختلف  از  یمخوبی  بسیاری  شد، 

اتفاق   هرگز  مهر  مسکن  کنونی  یا ینممشکالت  اتفاق    افتاد  ع یمکمتر  مکانافتاد.  نیز وامل  یابی 

نقطه به یک  شناخته  عنوان  پروژه  این  اساسی  چالش  و  بهیمضعف  بخش  شود.  در  مثال  عنوان 

شد. این  یمشده انتخاب  صورت کارشناسیی اصلی بههاراه یابی این پروژه باید فاصله از شهر و  مکان

ین شهرها توانایی جذب  کند )زیرا ایم بزرگ عمل  صورت خوابگاه برای شهرهای  پروژه که اغلب به

فعالیت  بزرگ  در شهرهای  آنها  کار  نیروی  و  ندارند(  اقتصادی  ازنظر  را  خود  در  موجود  کار  نیروی 

فراهم کند،  یم را  بزرگ  به شهرهای  روزانه شهروندان  امکان سفر  که  مناسب  فاصلة  باید در  کنند؛ 

انة خود صرف کنند. عوامل کمتری جهت رفت و آمد روزشدند تا شهروندان هزینه و زمان  یمواقع  

باید  یتفعالاقتصادی در   به این مهم توجه ربرنامههای انسانی نقش کلیدی دارند و  یزان این پروژه 

درآمد  یم میزان  گرفتن  نظر  در  ازجمله  اشتغال  هاگروهکردند؛  مقوله  درنظرگیری  پروژه،  هدف  ی 

ها دریافتی  ینههزداد، باالبودن میزان  به قیمت اولیة زمان قرارشدة نسبت  ساکنین، تفاوت قیمت تمام

 اند بودهعنوان عوامل اقتصادی  و... به  هاآنشده به  از متقاضیان نسبت به کیفیت مساکن تحویل داده

 . اندشدهین نقاط ضعف شناخته ترمهمعنوان که به

ط  فعالیت اقتصادی رواب  130اقتصاد، بیش از    یهاترین بخشعنوان یکی از مهمبخش مسکن به

ساختمان تولید  در  رونق  اساس  این  بر  دارد،  پسین  و  سایر    یها پیشین  با  مقایسه  در  مسکونی، 

 اقتصادی شود.  یهاسایر بخش یندةمنجر به تحریک و متعاقباً رشـد فزا تواندیها، م بخش
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 1397تحقيق،  هایيافته. مدل تحقيق در سطح معناداری )رابطه بين متغيرها( منبع: 1شکل 

 
 1397تحقيق،  هایيافته. مدل تحقيق در سطح بارعاملی )بررسی اثر متغيرها(، منبع: 2شکل 
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 : خالصه نتايج2جدول  

 p-value نتیجه 
میانگین  

 نمونه 

انحراف معیار  

 ( STDEVنمونه )
T ابعاد ضریب مسیر  ة آمار 

 0.255 7.015 0.036 0.249 0 تأیید رابطه 
اجتماعی و  

 فرهنگی

 اقتصادی 0.16 5.479 0.029 0.154 0 تأیید رابطه 

 حقوقی  0.243 7.326 0.033 0.251 0 تأیید رابطه 

 یابی مکان 0.207 6.47 0.032 0.202 0 تأیید رابطه 

 0.233 6.614 0.035 0.225 0 تأیید رابطه 
نهادی و  

 مدیریتی

 کالبدی  0.244 5.947 0.041 0.242 0 تأیید رابطه 

 1397تحقيق،  هایيافته منبع: 

 

 یريگجهينت  -5

پروژه اکثر  اتمام  از  چندسال  گذشت  کشور،    یهابا  مختلف  نقاط  در  مهر  در  مسکن  پروژه  این 

برنامه از  دارای  ریزی و مکانمراحل مختلف  به متقاضیان  تا تحویل  بوده است و در  هاضعف یابی  ی 

الزم بوده    ینبنابرااند.  نداشتهروژه  شده ساکنان نیز رضایتمندی چندانی از این پ اکثر تحقیقات انجام

، در همین راستا این تحقیق بپردازد  در سطح ملی   پروژهاین    نقاط ضعفاست تا تحقیقی به بررسی  

جهت   پروژه پرداخته است.و متخصصان    پروژه مسکن مهر از دید کارشناساننقاط ضعف  به بررسی  

مهم جامع  ابتد  ةپروژ  نقاط ضعفترین  بررسی  در  مهر  بهمسکن  مهما  جامع  تحقیقات    ترینصورت 

مطالعه   نهایت    گردیدهمرتبط  در  و  مهمبه  مؤلفه  6است  ضعفترین  عنوان  نظر    نقاط  اعمال  با 

نتایج  شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.    33شده که در قالب  انتخاب و متخصصان  کارشناسان  

ه از  ضعف بوده است کنقطه  نیرت مهم  0.255  اهمیتبعد اجتماعی و فرهنگی با    که  استدادهنشان  

است.  نشده  آن  به  چندانی  توجه  مسؤوالن  مسکونی    طرف  مساحت  در  خانوار  بعد  به  توجه  عدم 

مسکن مهر، عدم وجود تجانس فرهنگی و اجتماعی، آگاهی ناکافی    ة واگذارشده، امید نداشتن به آیند

  روحیات مردم، عدم اعتماد فرهنگ و    متقاضیان از فرایندهای شهرسازی، عدم تناسب نوع مسکن با 

تعاونی پیمانبه  و  مهر  مسکن  مهر  های  مسکن  پروژة  به  نسبت  مردم  دیدگاه  بودن  منفی  کاران، 

مهمبه بررسی  فرهنگی   –اجتماعی  نقاط ضعف ترین  ترتیب  بهبوده  مورد  نیز  کالبدی  بعد  عنوان اند. 

انتخابضعف  نقطهدومین   مهر  مسکن  مهمپروژة  که  است  شاخصشده  این    ی هاترین  به  بعد  این 

اقلیم در طراحی مسکن، یکسان  عدم به  :یب استترت کارگیری ویژگی معماری بومی، عدم توجه به 

ساختمان در  مشاع  فضای  نبود  تنوع،  عدم  و  ساخت  الگوی  استحکام  به  ، هابودن  عدم  حیاط،  ویژه 

مهندسی  ملی و نظام  بناهای مسکونی دربرابر حوادث و عدم رعایت مقررات مربوط به استانداردهای 

به تبه مهمرتیب  شاخصعنوان  دومین  به  ،کالبدی  یهاترین  اساسینقطهعنوان  مهر   ضعف  مسکن 
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شد اجتماعی  ،شناخته  بعد  از  نهادیکالب  بعد  و  فرهنگی  –بعد  حقوقی،  ابعاد    و   مدیریتی   –دی 

  انتخاب   عف این پروژهو نقاط ض  ها چالشعنوان  اقتصادی به  بعد  نیز  انتها  در  و   دارند  قرار  یابیمکان

 . است شده
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  ،کوچــک ةهای معماری مسکن در انداز( ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرح1394انصاری، حمیدرضا ) -1

,  معماری و شهرسازی  -هنرهای زيبا  ةنشريپنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر.   ةموردی: مجموع  ةنمون

20(3,)  95-104. 

پژژوهش حقژو    زایی سیاست مسکن مهر،ابعاد جرم (1393، مریم )پور راسخقربان  ؛محمدعلیبابایی،   -2

 .9  شمارة    1393سال سوم زمستان    ،کيفری

  هاییاســت( بررســی س1395)  ی؛ افتاده، بهروز؛ حســینی، ســید علــ یرجبهرامی، یوسف؛ قادری مطلق، ا -3

قيقژات تح ةنشژريزا از دیــدگاه ســاکنین.  درون  ةتوسعة مسکن مهر شهرستان مهابــاد در چــارچوب توســع

 .134-117(:  41)  16،  فيايیکاربردی علوم جغرا

های کیفی مســکن مناســب  ( ارزیابی مسکن مهر ازنظر شاخص1395بهمنی، افشین؛ قائدرحمتی، صفر ) -4

 .65-47(,  1)14,  ایيهناح ةجغرافيا و توسعبهمن شهر زنجان(.    22موردی: مسکن مهر    ة)نمون

اجتمــاعی طــرح مســکن مهــر،  شناسی اقتصادی و  ، آسیب(1394بیدآبادیان، هادی؛ محمود زاده، امیر ) -5

 المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبريز. کنفرانس بين

 صفحه.  172. چاپ دهم. تهران: انتشارات سمت.  مسکن يزیربرنامه(  1391پورمحمدی، محمدرضا.، ) -6

 ةنشژري  ن،مســکن مهــر شــهر زنجــا  یهــا( ارزیابی پروژه1393، احمد )یپورمحمدی، محمدرضا، اسد -7

 .171-192. صفحات:  33  شمارة،  14سال   ،چهاردهم سال جغرافيايی علوم یکاربرد تحقيقات 

های تأمین  (، تحلیلی بر سیاست1391پورمحمدی، محمدرضا؛ صدر موسوی، میر ستار؛ عابدینی، اصغر ) -8

،  عژات شژهریمطالاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایــران،  ةهای توسعمسکن توسط دولت با تأکید بر برنامه

 .43-34، صص  3  ، شمارة1  ةدور

شناســی  (. نقــد و آسیب1389حبیبــی، کیــومرث؛ بهزادفــر، مصــطفی؛ ترابــی، کمــال؛ محکــی، وحیــد ) -9

 .6–13: صص  69، شمارة  آبادی ةفصلنامریزی عملیاتی مسکن مهر در ایران.  گذاری و برنامهسیاست

 مســکن  :یمــورد ةســاکنان )مطالعــ  گاهدیــد از مهــر مسکن طرح وضعیت یابی( ارز1393حجازی، جعفر ) -10

 .2، شمارة  9  ةدورانسانی سابق(،  ةاجتماعی )توسع ةتوسع ةفصلنامماهشهر(،   مهرشهر

موردی: مسژکن مهژر  ةشناسی طرح مسکن مهر )نمونآسيب(. 1394حسینی، سید علی عسکر ) -11

 معماری و شهرسازی.  ةالمللی امام خمینی، دانشکدکارشناسی ارشد، دانشگاه بین  ةنامپایان  شهر سنقر(،

 https://www.ilna.news  ،1398شهریور    6(.  1398گزاری ایلنا )خبر -12

مسکن مهر در    هاییاست( ارزیابی س1393)رحمانی، مریم ؛رشیدی، نعیمه ؛هنورالهی، حانی ؛احمد  خلیلی، -13

 . 13 شمارة ،4  ةدور  ، مطالعات شهری ةمجلن،  راهکارهایی برای بهبود آ  ةایران و ارائ

مندی  ( سنجش میزان رضــایت1393الدین؛ )درودی، محمدرضا؛ جهانشاهلو، لعال؛ شهریاری، سید کمال -14

یــد هشــتگرد(.  دی: مجتمــع بوســتان شــهر جدمــور  ةساکنین مسکن مهر با رویکرد مدیریت شهری )مطالعــ 

 .141-125(:  9)  3  ;پژوهشی اقتصاد و مديريت شهری -یعلم ةفصلنام

اقتصاد  ةفصلنام(. مسکن مهر: رویکردی نو در بخش مسکن، 1389ریزی و اقتصاد مسکن )دفتر برنامه -15

 .11-21، صص  47-48، شمارة  مسکن

http://www.ensani.ir/fa/9752/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/164957/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/38390/magazine.aspx
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http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=18802
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=229223
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=229223
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=229225
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=229225
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=229225
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=112978
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=112978
http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx?writer=112978
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=56668
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=56668
http://www.sid.ir/Fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=56668
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بایــد بداننــد(،    )آنچــه متقاضــیان و اعضــا رهژای مسژکن مهژتعاونیرشید نهال، مجتبی و دیگــران،  -16

 .1387پایگان،

( ارزیــابی وضــعیت  1396رضــویان، محمــدتقی؛ هرائینــی، مصــطفی؛ بهرامــی، مهــرداد؛ علیــزاده، پریــا ) -17

جغرافيژا و مطالعژات پرنــد(.  مسکن مهر شــهر ةهای اجتماعی مسکن مهر ازنظر شهروندان )مطالعشاخص

 .64-51(,  24)6,  محيطی

مندی ســاکنان  ( سنجش میزان رضایت1396وش، محمدخلیل )قهرمانی مریم؛ گودرزی سر؛ ینازنگنه، م -18

 .22سال ششم، شمارة    ،مطالعات محيطی هفت حصار  از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان،

  یهاارزیــابی وضــعیت شــاخص(.  1396خواه، حســین )یفرهــاد، آرویــن، محمــود؛  اهللکرامــتزیــاری،   -19

،  30، سال نهم، شمارة  مطالعات مديريت شهری  ةفصلنام  ،)موردی: شهر اهواز  ةمون)نگزینی در شهر  مسکن

 .62 -49صص  

اجتمــاعی و   -( ارزیــابی اثــرات اقتصــادی1396شاطریان، محسن؛ کیانی سلمی، صدیقه قنبــری، رعنــا ) -20

جغرافيژا   ةفصژلنام  کاشــان(. مــوردی: مســکن مهــر شــهر ةکالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان )مطالعــ 

 .126-109(,  1)27  (,یاريزی منطقهنامه)بر

های  ( ســنجش شــاخص1395نیا عباس )لو حسن، درودیشاهی آقبالغی عارف، زنگنه یعقوب، خدابنده -21

  7  ;مطالعات جغرافيايی مناطق خشژ کیفیت محیط شهری )مطالعة موردی: مسکن مهر شهر ســبزوار(.  
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