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چکيده
هدف پژوهش :پژوهش حاضر با هدف ارزيابي سیاستهاي اجرايي دولت در تامین مسكن گروههاي كم درآمد در شهر
مشهد ميباشد.
روش پژوهش :اين تحقیق از نوع تحقیقات پیمايشي است .با استفاده از روش توصیفي -تحلیلي و نیز به طريق رتبه
بندي سیاستهاي اجرايي دولت (سیاستهاي شهرهاي جديد ،ساماندهي و توانمند سازي سكونتگاههاي غیررسمي،
مسكن مهر و نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده) در تامین مسکن اقشار کم درآمد مورد بررسي و ارزيابي قرار
ميگیرند .ابزار جمع آوري دادهها معاينه میداني ،تكمیل پرسشنامه ،مصاحبه ،روش كتابخانهاي و مطالعات اسنادي
ميباشد .پرسش نامه مورد نیاز به گونهاي طراحي شد تا قابلیتهاي توسعه بخشي اقتصادي ،اجتماعي ،نهادي-
مديريتي ،ارتباطي -مشاركتي هر سیاست و همچنین قابلیت سیاستها در بهبود شاخصهاي مسكن با استفاده از طیف
لیكرت مشخص گردد و در نهايت میزان موفقیت سیاستهاي اجرا شده و نیز رتبه بندي آنها سنجیده شود.
يافتههاي پژوهش :قابلیتهاي توسعه بخشي اقتصادي ،اجتماعي ،ارتباطي -مشاركتي و نهادي مديريتي در رده يكم
تا چهارم قرار داشته و از نظر عددي در يك سطح ميباشند ودر نهايت ،قابلیت طرحها در بهبود شاخصهاي مسكن در
باالترين رتبه قرار داشته ودر تامین مسكن اقشار كم درآمد در كالن شهر مشهد مهمترين نقش را ايفا نموده است.
نتيجه گيري :رتبه بندي کلي سیاستهاي اجرا شده چهارگانه مورد بررسي در شهر مشهد براي گروههاي هدف به
ترتیب ،سیاست شهرهاي جديد در رتبه نخست ،نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده ،ساماندهي و توانمندسازي
سكونتگاههاي غیررسمي و مسكن مهر در رتبههاي بعدي قرار ميگیرند.
واژگان کليدي  :مديريت شهري ،سیاست گذاري ،مسكن ،اقشار كم درآمد
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شهرنشیني سريع ،ازجمله پديدههايي است كه در
چند دهه اخیر به ويژه در جهان در حال توسعه ،كانون
توجه انديشمندان و متفكران شهري بوده است .در
مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه ،به سبب
نابرابري سطوح توسعه و توزيع ناعادالنه امكانات و منابع،
شاهد روند سريعتر شهرنشیني هستیم .بسیاري از مردم
به امید يافتن كسب و كار بهتر و برخورداري از امكانات
بیشتر ،به شهرهاي بزرگ مهاجرت ميكنند .اين امر در
شرايطي صورت ميپذيرد كه مديريت شهري توان پاسخ
گويي به نیازهاي فزاينده شهرنشینان را ندارد .بدين
ترتیب ،پديده مثبت شهرنشیني ،به جاي آن كه در
خدمت تولید وثروت پیش رود ،به رشد حاشیه نشیني و
افزايش حلبي آبادها ميانجامد ،كه خود افزايش
آسیبهاي اجتماعي ،ناهمگوني فزاينده فرهنگي و
گسترش بحرانهاي اقتصادي را به دنبال دارد (برنامه
اسكان بشر سازمان ملل متحد  .)1391،21مطالعه منابع
مختلف به وضوح نشان ميدهد كه مسكن در زمره
اساسيترين و حساسترين بخشها در برنامه ريزي
توسعه اقتصادي و اجتماعي است (رضايي راد و رفیعیان
 .)1391،97مسكن گزيني و داشتن سرپناه يك نیاز
جهاني است (هوك .)1372،104
بخش مسکن در ايران يکي از بخشهاي مهم
اقتصادي است بنا به گزارش بانك جهاني حدود چهل
درصد سرمايه گذاري در کشور به اين بخش اختصاص
مييابد .سرمايه گذاري در بخش مسکن هشت درصد
تولید ناخالص داخلي ايران را شامل ميشود و در عین
حال دوازده درصد ارزش افزوده را نیز به خود اختصاص
مي دهد .همچنین يازده ممیز سه دهم درصد شاغالن
کشور در بخش مسکن فعالیت دارند .بانک جهاني نرخ
باالي تورم ،قدرت خريد پايین و بهره وري اندك و نرخ
باالي بیکاري را مهمترين مشکالت اقتصادي ايران در
مواجهه با توسعه بخش مسکن ميداند .افزايش قابل
توجه جمعیت در ايران و جوان بودن ساختار جمعیت
کشور ،نیاز شديد توسعه مسکن را الزامي ميسازد .ايران
فاقد نظام جامع فراگیر و شفاف در ارائه تسهیالت به
بخش مسکن است (شاکري روش و ديگران .)1389،185
مهمترين كاستي در برنامه ريزي براي بخش مسكن
در اقتصاد ايران آن است كه اساساً هدف از برنامههاي
مسكن در كشور مشخص نیست .سال هاست كه هدف
اصلي درسیاستهاي مرتبط با بخش مسكن ،تامین

مسكن فقرا عنوان شده ،اما ابزارهاي به كار گرفته شده در
خدمت تحقق اين هدف نیستند (ابراهیمي و ديگران
.)1391،154
بيان مسئله
مسكن يكي از مسائل حاد كشورهاي در حال توسعه
است ،فقدان منابع كافي ،ضعف مديريت اقتصادي،
نداشتن برنامه ريزي جامع مسكن و ساير نارساييهايي
كه در زير ساختهاي اقتصادي اين كشورها وجود دارد
از يكسو و افزايش شتابان جمعیت شهرنشین از سويي
ديگر تامین سرپناه در اين كشورها را به شكلي غامض و
چند بعدي درآورده است (پور محمدي  .)1393،1آنچه
امروزه مسكن را به يك مساله تبديل كرده ،مسائل ناشي
از شكل گیري دنیاي مدرن است كه با رويدادهايي مانند
انقالب صنعتي آغاز گرديد و با رشد شتابان مهاجرت به
شهرها و متعاقب آن گسترش شهرها ادامه يافت .در واقع
اگرچه تامین مسكن همواره در طول تاريخ دغدغه افراد
بوده و دولتها و حكومتها اهمیت آن را مد نظر داشته
اند ،اما نیاز به مسكن تنها از ابتداي قرن بیستم میالدي
به يكي از اساسيترين نیازهاي انساني و بحران زاترين
مسائل در ارتباط با رابطه دولت و ملتها بدل شد (گروه
مطالعات شركت رهپو ساخت شارستان .)1393،57
نیاز به ايجاد واحد مسكوني كه با شرايط زندگي در
شهرهاي بزرگ سازگاري داشته باشد يكي از عمدهترين
مسئله شهروندان ساكن كالن شهرهاست كه داراي ابعاد
فراوان اجتماعي و اقتصادي است عدم دسترسي به
مسكن مناسب يك عامل بازدارنده در رشد و اعتالي
اجتماعي ،فرهنگي و رواني محسوب ميشود كه باعث
پیدايش پديدههاي نابهنجار اجتماعي ديگري از قبیل
خیابان خوابي ،زاغه نشیني و معضالت حادتري مانند
تكدي گري است (رحماني .)150،1391
رشد غیر معمول قیمت و اجاره بهاي مسكن به ويژه
در شهرهاي بزرگ و عدم توجه به اين مشكل ،تبعات
ناگوار چند جانبهاي را با خود به همراه داشته است .به
طور كلي ميتوان گفت كه خانوادههاي متوسط تقريباً
حدود يك چهارم از درآمد و اقشار فقیر يا در آستانه فقر،
پنج اه درصد و حتي بیشتر از درآمد خود را به امر مسكن
اختصاص مي دهند و عالوه بر اين هر تغییر كوچك در
قیمت مسكن و اجاره بها ميتواند آثار مخرب و جبران
ناپذيري بر زندگي فرد داشته باشد (گروه مطالعات
شركت رهپو ساخت شارستان .)1393،70
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داشتن مسكن يا سر پناهي مناسب كه امروزه در
چارچوب شهروندي اجتماعي تعريف ميشود ،از جمله
حقوق بنیادين شهروندان هر سرزمیني به شمار ميرود.
چنین حقي در قوانین اساسي ملتهاي جهان و از جمله
ايران ،به رسمیت شناخته شده است و دولتها موظف
شده اند ،شرايط دستیابي خانوادهها به مسكن متعارف را
فراهم آورند .با وجود پذيرش اين حق ،معضل سرپناه به
عنوان يكي از حادترين و پیچیدهترين مسائل اجتماعي
كشورهاي جهان همچنان مطرح است .چرا فقرا از داشتن
مسكن مناسب و رسمي و محیط مناسب براي زندگي
محروم هستند؟ چگونه فقر به تشكیل سكونتگاههاي غیر
رسمي ميانجامد؟ چرا شرايط نامطلوب و ناپايدار در
بیشتر شهرهاي در حال توسعه گسترش يافته است؟
ادبيات تحقيق
چارچوبهاي نظري مسكن شهري ،كم و بیش
مشابه چارچوبهاي نظري موجود درجامعه شناسي شهر
و شهرنشیني است .مطالعه شهر به صورت يك رشته
دانشگاهي تا سده نوزده میالدي كه جامعه شناس
آلماني ،ماكس وبر ،1تحلیل پیچیده خود را از تاريخ شهر،
به عنوان يك سازمان اجتماعي ارائه داد وجود نداشت
( .)1966مدتي بعد فردريك انگلس ،2كه يك آلماني-
انگلیسي بود ،نقدي بر زندگي شهري در جوامع سرمايه
داري نوشت ( .)1973تا شروع سده بیست ،اين نوشتهها
تنها تالشهايي بودند كه به طور علمي شهر را مورد
بررسي قرار دادند .مدتي قبل از جنگ جهاني اول،
دانشگاه شیكاگو به كمك دبلیوآي توماس 3و آلبیون
اسمال ،4اولین دانشگاه جامعه شناسي را در آمريكا
تاسیس نمود .روبرت پارك 5و ارنست دبلیوبرگس 6هر دو
شروع به مطالعه شیكاگو به عنوان يك آزمايشگاه شهري
كردند .آنها به همراه يكديگر اولین دانشكده تحلیل
مسائل شهري (مكتب شیكاگو) را تاسیس كردند .پیروان
مكتب شیكاگو به طور باور نكردني به مقولههاي مرتبط با
زندگي شهري عالقه مند بودند .اين مكتب رويكرد خود
را بوم شناسي انسان (اكولوژي انساني) نام نهاد زيرا
پیروان آن تحت تاثیر نظريات داروين ميپنداشتند كه
انسان نیز همچون گیاهان و جانوران ،كه خود را با
محیط طبیعي شان وفق ميدهند ،خود را از حیث
اجتماعي با زندگي شهري سازگار مينمايد .مكتب
شیكاگو از مطالعه سرمايه داري اجتناب كرده و به جاي
آن رقابت اقتصادي را مورد مطالعه قرار دادند (گوتدينر و

باد .)1392،16 7ديدگاه بوم شناختي بر پايه نظرات
مكتب شیكاگو ،صحنه شهري را محل تنازع بقا و جاي
گیري مناسبتر در بهترين فضاي شهري تحلیل ميكند.
در نتیجه ساخت مناطق مسكوني متغیر ،وابسته چنین
تنازعي به حساب ميآيد كه متغیر واسط آن طبقه
اجتماعي است .تضاد نهفته در بطن جامعه و به تبع آن
در زندگي شهري ،مناطق مسكوني طبقات مختلف را از
هم متمايز ميكند و هر چه از طبقات باالي جامعه به
سمت طبقات پايین حركت شود ،معضل مسكن جدي
تري ميشود و فضاي زيستي ،كیفیت كالبدي ،ابعاد و
اندازهها و عناصر و نمادهاي زيبا شناختي رو به نقصان
مينهد و كمرنگتر ميشود ،تا به منطقه گذار ميرسد كه
گرداگرد مركز تجاري شهر را احاطه كرده است .منطقه
گذار ،حداقل در مدل شكل گیري فضاي شهري ارنست
برگس ،منطقهاي است كه در انتظار توسعه آتي مركز
تجاري شهر به تدريج از دورن ميپوسد تا به يك باره فرو
ريزد و به مركز تجاري شهر افزوده شود و قیمتي سرسام
آور به كف آورد (پیران .)1380،33
رودريك مك كنزي  1از پیروان مكتب شیكاگو بر
نقش«موقعیت» تاكید كرده و ميگويد تثبیت يك
موقعیت فیزيكي درون محیط مهمترين عنصر در تنازع
براي بقا بود .افراد يا گروههاي موفق توانستند بهترين
مكانهاي درون شهر را در اختیار خود بگیرند .آنهايي
كه در رقابت بر سر موقعیت ،موفق نبودند در مكانهايي
با جذابیت كمتر جاي گرفتند .از اين رو ،در نتیجه اين
فرايند ،جمعیت ،درون محیط شهر به خود نظام بخشید
(گوتدينر و باد .)1392،17
از نظر پیروان ديدگاه كالسیك نو ،مسكن بر پايه
ارزش مصرف و ارزش مبادله مورد تجزيه و تحلیل قرار
ميگیرد .براين اساس در نظام سرمايه داري كه ارزش
مبادله حاكم است ،بازار و سازوكارهاي آن قیمت تمامي
انواع كاال و از جمله مسكن را تعیین ميكند .ثروت خانوار
و درآمد آن نیز جايگاه هر فرد را در بازار رقابتي مشخص
ميسازد و محدودكننده انتخاب مصرف كنندگان مسكن
است .در اين رابطه ساده ،هزينه اياب و ذهاب نیز وارد
ميشود .اگر حومههاي گران قیمت مجزا شوند ،از مركز
به سمت حاشیه شهرها ،هزينه اياب و ذهاب افزايش و
قیمت مسكن و اجاره بها كاهش مييابد (پیران
.)1380،33
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سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسکن اقشار

 -4سیاست مسکن مهر

کم در آمد

طرح تولید انبوه مسكن ارزان براي گروههاي كم
درآمد كه طرح مسكن مهر نامگذاري شد ،يكي از
برنامههاي محوري دولت نهم براي كمك به گروههاي
محروم شهري است .مسكن مهر با دستور قرار دادن نگاه
جامعه گرايانه در اختیار گذاشتن واحد مسكوني براي
همه خانوارها ،عمالً بر آن بوده است كه قیمت زمین را از
عوامل موثر در تولید (سرمايه ،زمین ،نیروي كار ،مصالح
ساختماني و مديريت) حذف نمايد و از اين سبب از رو
آوردن به زمینهاي پیراشهري گريزي نداشته است ،و به
سبب نبود اين كاال در پیرامون بالفصل شهرها به
مناطقي دوردست از شهرها رو آورده است (گروه
مطالعات شركت رهپو ساخت شارستان .)1393،91

 -1سیاست شهرهاي جديد
شهرهاي جديد بعد از انقالب اسالمي بر مبناي
مصوبه  1364هیات وزيران و در راستاي اهدافي چون
هدايت سرريز جمعیت و تمركز زدايي از شهرهاي بزرگ
و مادرشهرها و پاسخ گويي به نیاز مسكن گروههاي كم و
متوسط درآمد تصويب شدند و قرار است كل اين شهرها
در مجموع تا سال  1400از ظرفیت جمعیت پذيري به
میزان سه و نیم میلیون نفر (پانزده درصد جمعیت
شهرهاي بزرگ) برخوردار شوند(خاكپور و امیري
.)1389،3

 -2سیاست ساماندهي و توانمند سازي سکونتگاههاي
غیررسمي
سكونت گاههاي غیررسمي بافتهايي هستند كه
بیشتر در حاشیه شهرها و كالن شهرهاي كشور قرار
دارند و خارج از برنامه رسمي توسعه شكل گرفته اند..
ساكنین اين بافتها را گروههاي كم درآمد و مهاجران
روستايي و تهیدست شهري تشكیل ميدهند (رضويان و
ديگران .)1392،56سند توانمندسازي و ساماندهي
اسكان غیررسمي در تاريخ  1382/11/19به تصويب
هیات دولت رسید اين سند حاوي برنامهاي راهبردي
براي چارهجويي مشكالت ناشي از حاشیهنشیني در
كشور ميباشد .به دنبال تصويب سند ستادي تحت
عنوان ستاد ملي توانمندسازي سكونتگاههاي غیررسمي
شكل گرفت( .وزارت مسكن و شهرسازي .)1391،11

 -3سیاست نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده
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بافتهاي فرسوده ،محدودههاي آسیب پذير شهر در
برابر مخاطرات طبیعي (به ويژه زلزله) به شمار ميآيند .
بر حسب گزارش شوراي عالي معماري شهرسازي درحال
حاضر به طورمتوسط حدود ده درصد سطح شهرها
درايران ،شامل بافتهاي فرسوده هستند (يوسفي و
ديگران  .)1392،2مناطق اسکان غیررسمي موضوع
غیرقانوني بودن زمین را به همراه خود دارند و بر پايه
زمین هايي شکل گرفته اند که متعلق به ساکنان فعلي
آن نیست ،در حالي که بافتهاي فرسوده لزوماً اين
ويژگي را ندارند .اسکان غیررسمي مربوط به داخل
شهرها نیست و اغلب خارج از محدوده شهرها شکل
ميگیرد ،در صورتي که بافت فرسوده عالوه بر خارج از
محدوده شهر ،داخل شهر را نیز در بر ميگیرد (محمدي
و ديگران .)1393،4

پيشينه تحقيق
خدايي و میره ( )1390در مقالهاي تحت عنوان
« مروري بر تجارب جهاني در زمینه تامین مسكن
گروههاي كم درآمد شهري» به مسئله تامین مسكن در
كشورهاي پیشرفته پرداخته است و نتیجه گیري كرده
است كه موفقیت بخش مسكن در كشورهاي پیشرفته
جهان ،بیش از هرچیز مرهون رعايت اصول اولیه برنامه
ريزي است .تجربه مسكن در اين كشورها مبین آن است
كه در سیاست گذاري وانتخاب ابزار مناسب ،نگاههاي
بخشي و فضايي ،توامان با يكديگر عمل نموده اند تا
فرصتهاي ايجاد شده در بازار توانمندان به نفع بهبود
شرايط براي بهره مندي ناتوانان از مسكن جهت يابي
شود.
پیران ( )1387در مقالهاي تحت عنوان «مسكن
گروههاي كم درآمد و اسكان غیررسمي در ايران» بیان
مي دارد :شرايط مسكن در اكثر شهرهاي بزرگ و متوسط
جهان سوم از جمله ايران ناشي از دو عامل مهم يكي در
سطح كالن يا سطح ساختاري و ديگري در سطح میانه
يا سطح نهادي و سازماني ميباشد .به بیان ديگر با توجه
به ادغام جامعه و اقتصاد جهان سوم در نظام جهاني
سرمايه داري ،تحوالت گوناگوني در جهت پوست
انداختن جامعه و گذار به شكل و شیوهاي متفاوت رخ
ميدهد .اين تحوالت به نوبه خود سبب دگرگون شدن
آرايش فضايي جامعه ميگردد.
صرافي ( )1383در مقالهاي با عنوان مسئلهاي به نام
اسكان غیر رسمي ،راه حلي به نام توانمندسازي و داليل
پیدايش و گسترش اسكان غیر رسمي در كرمانشاه را با

ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري...
نگاهي نو بررسي كرده و واقعیتهاي موجود را در مورد
اين پديده بیان كرده اند و در پايان با بررسي وضعیت
كنوني و با تكیه بر سند توانمندسازي و ساماندهي اسكان
غیررسمي ،راهبرد توانمندسازي را براي مقابله با اين
پديده مناسب دانسته اند.
قاسمي خوزاني و هاديزاده بزاز ( )1381در مقاله
«اسكان غیررسمي و بهسازي محلههاي فقیر شهري»
ويژگيهاي كالبدي ،اجتماعي و قانوني و روشهاي مقابله
با اين پديده را بیان كرده و بهسازي محالت فقیرنشین را
موثرترين روش دانسته اند.
مقالهاي از باربر )2008( 1تحت عنوان «مزاياي خانه
سازي در سال» مباني ساماندهي افراد فقیر را در كشور
انگلستان بحث ميكند و براي رفع آنها راهكارهاي
عملي را ارائه ميدهد كه از جمله مهمترين آنها -1
حمايت از افراد بیكار و كم درآمد براي مدتي معقول تا
آنها توانايي مالي و استعداد الزم براي برآورده ساختن
نیازهايشان به دست آورند -2 .اصالح هزينههاي اداري،
ك اهش پیچیدگي و تمركز براي بهبود سرويس دهي به
مطالبه كنندگان -3 .بهبود زمینههاي كاري و ايجاد
انگیزه در افراد-4 .كاهش خطاي مشتريان و صاحب
منصبان ميباشد.
در مقالهاي با عنوان «تحلیل توانمندسازي
سكونتگاههاي غیررسمي و انتقاد از نگرشهاي روش
شناختي در افريقاي جنوبي» نوشته ابوت)2002( 1
نگرشهاي مختلف در توانمندسازي سكونتگاههاي
غیررسمي مرور شده اند .سپس ابوت سه نگرش ريشهاي
را كه ميتوانند به عنوان يك مسیر واقعي در
توانمندسازي باشند نشان ميدهد .اين نگرشها عبارتند
از  :بهبود مترقي فیزيكي تدارك ساختارها ،برنامه ريزي
خرد جامعه و دگرگوني فیزيكي از طريق برنامه كلي.
در مقالهاي از اكسلي )2000( ٢تحت عنوان «آينده
خانههاي اجتماعي در اروپا» مسكن سازي اجتماعي را
همان مسكن سازي با اهداف اجتماعي دانسته است كه
اين اهداف شامل :تضمین اين مساله كه افراد با درآمد
اندك توانايي تملك خانههاي با استاندارد كم را داشته
باشند و بايد به جاي فراهم نمودن پول و سرمايه به فكر
فراهم نمودن مسكن باشیم .مسكن سازي اجتماعي بايد
در تحلیل اهداف سیاسي خانه سازي و موجبات مسائل
خانه سازي مورد بررسي قرار گیرد ،چنین بررسيهايي
در كشورهاي مختلف اروپايي در رسیدگي به حل مساله
خانه سازي اجتماعي صورت گرفته است.

جي يو و لي )2010( ٣در مطالعهاي با اتخاذ
روشهاي آماري ،تأثیر سیاستهاي دولتي و متغیرهاي
مربوط به حوزه اقتصاد کالن را بر بي ثباتي و ناکارايي
بخش مسکن در کشور کره جنوبي مورد ارزيابي قرار داده
و چنین نتیجه گیري کرده اند که سیاستهاي دولتي،
تأثیر قابل توجهي بر کارايي بخش مسکن ندارند ،در
حالي که متغیرهاي حوزه اقتصاد کالن؛ نظیر ذخیره
پولي ،بازده اوراق قرضه شرکتي و تعداد مجوزهاي ساخت
وساز مسکن ،تأثیر معناداري بر کارايي بخش ،مسکن
داشته اند.
٤
گیلبرت ( )2014در پژوهشي ،پروژه ساخت مسکن
دولتي براي صدهزار خانوار فقیر در کشور کلمبیا توسط
دولت اين کشور را مورد بررسي قرار داده و به چرايي
اتخاذ سیاست ساخت مسکن دولتي و ارزيابي فرصتهاي
موجود جهت پیش برد موفقیت آمیز اين پروژه دولتي
پرداخته است .او در اين مطالعه ،اثربخشي ساخت و ساز
دولتي جهت رفع مشکل مسکن افراد فقیر و بي خانمان
را مورد پرسش قرار داده و متذکر ميشود که پروژههاي
مشابه قبلي نتوانسته اند حالل مشکل مذکور باشند.
روش پژوهش
اين تحقیق از نوع تحقیقات كاربردي است .با
استفاده از روش توصیفي -تحلیلي و نیز به طريق رتبه
بندي سیاستهاي اجرايي دولت در تامین مسکن اقشار
کم درآمد مورد بررسي و ارزيابي قرار ميگیرند .ابزار
جمع آوري دادهها بازديد میداني ،تكمیل پرسشنامه،
مصاحبه ،روش كتابخانهاي و مطالعات اسنادي ميباشد.
با توجه به محدود بودن جامعه آماري ،تعداد نمونه مورد
پرسش با تعداد نفرات جامعه آماري برابرمي باشد .جامعه
آماري مورد استفاده در اين پژوهش شامل تمامي مديران
خبره و داراي تجربه در زمینه مسكن ميباشند كه در
شهر مشهد فعالیت مينمايند .با توجه به اين كه تعداد
مديران خبره آشنا به سیاستهاي مسكن در شهر مشهد
 55نفر ميباشد  ،پرسشنامه بین اين افراد توزيع گرديد.
پس از جمع آوري پرسشنامهها فقط  40عدد پرسشنامه
قابل استفاده بود كه توسط بسته نرم افزار  spssمورد
تجزيه و تحلیل قرار ميگیرد.
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوي با احتساب
نواحي منفصل توس و قرقي با  328کیلومتر مربع
مساحت ،در شمال شرق ايران و در طول جغرافیايي 59
درجه و  2دقیقه تا  60درجه و  38دقیقه و عرض
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مهسا آرشين و رحيم سرور

 -1مقايسه قابلیت توسعهبخشي اقتصادي طرحها

جغرافیايي  35درجه و  43دقیقه تا  37درجه و  7دقیقه
و در حوضه آبريز کشف رود ،بین رشته
کوههاي بینالود و هزار مسجد واقع است .ارتفاع شهر
از سطح دريا  999ميباشد .مشهد دومین شهر پهناور
ايران بعد از تهران ميباشد .براساس سرشماري عمومي
نفوس و مسکن سال  1390خورشیدي اين شهر بالغ بر
 2/807/464نفرجمعیت بوده است (شهرداري مشهد
.)13،1393

میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي اقتصادي
و هر يک از زيرمقیاسهاي آن در جدول زير ارائه شده
است.
مقايسه قابلیت توسعهبخشي اقتصادي طرحهاي
مورد بررسي در اين پژوهش در نمودار  1ديده ميشود
كه اين نمودار نشان ميدهد طرح مسکن مهر بهترين
جايگاه را دارا ميباشد و طرح ساماندهي و توانمندسازي
سكونتگاههاي غیر رسمي امتیاز كمتري نسبت به ساير
طرحها به دست آورده است.

يافتههاي پژوهش

جدول  :1میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي اقتصادي و زيرمقیاسهاي آن
طرح ساماندهي و توانمندسازي
طرح شهرهاي جديد
سكونتگاه هاي غیررسمي

گويه

توجه طرحها به ويژگيهاي اقتصادي
فقرا

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

طرح مسکن مهر
انحراف
معیار

انحراف معیار میانگین

طرح نوسازي و بهسازي
بافتهاي فرسوده

نمره کل مجموع
طرحها

میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف
معیار

٢/ ٤٣

0/6٣6

٢/ 9٢

0/888

٣/ ٢0

0/88٣

٢/ ٣8

0/8٣8

٢/ 7٣

0/51٣

٢/ 9٣

0/7٣0

٢/ 87

0/88٣

٢/ 55

0/90٤

٣/ 00

0/78٤

٢/ 8٤

0/٤8٢

کارايي طرحها در ظرفیتسازي
صندوقهاي محلي مسکن

٢/ ٢6

0/850

٢/ 15

0/7٣6

٢/ 18

0/958

٢/ 08

1/0٢٣

٢/ 17

0/69٤

موفقیت طرحها در هدفمندسازي و
فراگیري وامهاي مسکن

٢/ 90

0/85٢

٢/ ٤5

0/7٤9

٣/ ٢0

0/88٣

٢/ 77

0/768

٢/ 8٣

0/6٢0

٢/ 50

1/٢19

٢/ 18

0/9٣1

٢/ 80

1/٤٣6

٢/ ٣٢

1/16٣

٢/ ٤5

1/019

میزان همخواني طرحها با شرايط
اقتصاد شهري و منطقهاي

اعطاي وام و اعتبارات ويژه بلندمدت و
كمبهره متناسب با توان درآمدي
خانوارها
توجه طرحها به کاربست شیوههاي
نوين تامین مالي پروژهها

٢/ 55

0/815

٢/ ٤1

0/751

٢/ 18

0/997

٢/ 78

1/07٤

٢/ ٤8

0/679

ظرفیت طرح ها در کاربست خدمات
مالي خرد

٢/ 5٢

0/78٤

٢/ 50

0/716

٢/ ٤5

0/90٤

٢/ 55

0/876

٢/ 50

0/6٢1

قابلیت توسعهبخشي اقتصادي

٢/ 58

0/5٤6

٢/ 50

0/5٤0

٢/ 65

0/69٣

٢/ 55

0/609

٢/ 57

0/٤81

منبع( :محاسبات نگارندگان)
۲.۷۰

2/58
2/55

۲.۶۰

۲.۵۵

2/50

۲.۵۰
۲.۴۵

طرح نوسازی و بهسازی بافتهای

طرح مسکن مهر

طرح ساماندهی و توانمندسازی

فرسوده

طرح شهرهای جدید

سکونتگاههای غیررسمی

طرح های اجرا شده
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نمودار :1مقايسه قابلیت توسعهبخشي اقتصادي طرحها
منبع( :محاسبات نگارندگان)

۲.۴۰

میانگین نمره قابلیت توسعهبخشی اقتصادی

2/65

۲.۶۵

ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري...

 -2مقايسه قابلیت توسعهبخشي اجتماعي طرحها
میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي اجتماعي
هريك از زير مقیاسهاي آن در جدول زير ارائه
شده است.
مقايسه قابلیت توسعه بخشي اجتماعي طرحهاي
مورد بررسي در اين پژوهش در نمودار  2ديده ميشود

كه اين نمودار نشان ميدهد طرح ساماندهي و
توانمندسازي سکونتگاههاي غیررسمي کارآمدتر از سابر
طرحها بوده و طرح مسكن مهر امتیاز كمتري نسبت به
ساير طرحها به دست آورده است.

جدول  :2میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي اجتماعي و زيرمقیاسهاي آن
طرح نوسازي و بهسازي
طرح ساماندهي و توانمندسازي
طرح مسکن مهر
بافتهاي فرسوده
سكونتگاه هاي غیررسمي

طرح شهرهاي جديد
گويه

میانگین انحراف معیار میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف

میانگین

معیار

انحراف
معیار

نمره کل مجموع
طرحها
میانگین

انحراف
معیار

هدفگذاري صحیح گروههاي کم درآمد

٢/ ٣0

0/85٣

٢/ 78

0/577

٢/ 95

0/90٤

٢/ ٤5

0/876

٢/ 6٢

0/57٤

توجه برنامهها به ويژگيهاي اجتماعي
فقرا

٢/ ٢0

0/8٢٣

٢/ 8٢

0/781

٢/ ٤5

1/108

٢/ ٤8

0/78٤

٢/ ٤9

0/5٣٣

ظرفیت طرح ها در توانمندسازي فقرا

٢/ 18

0/781

٢/ 70

0/791

٢/ 58

0/87٤

٢/ ٣0

0/88٣

٢/ ٤٤

0/579

واقعبیني طرحها نسبت به وضعیت فقرا

٢/ ٢8

0/816

٢/ 9٢

0/797

٢/ 55

1/0٣7

٢/ ٢8

0/8٤7

٢/ 51

0/616

٢/ 60

0/98٢

٢/ ٤0

0/8٤1

٢/ ٢8

0/960

٢/ ٤5

0/9٣٢

٢/ ٤٣

0/691

ظرفیت طرح ها در توجه به مولفههاي
کالن مهاجرت و شهرنشیني
قابلیت طرح ها در پذيرش رويکردهاي
انتقادي
ظرفیت طرح ها در تضعیف زمینههاي
بازتولید فقر سکونتي
توان طرحها در تقويت زمینههاي امنیت
سکونت
میزان باور کارشناسان به کارآمدي و
اثربخشي طرحها
میزان باور فقرا به کارآمدي و اثربخشي
طرح ها
توان طرحها در رفع معضل حاشیه

٢/ 59

0/751

٢/ 65

0/9٢1

٢/ 07

0/859

٢/ ٤7

0/9٣٣

٢/ ٤٤

0/658

٢/ 69

0/766

٢/ 80

0/8٢٣

٢/ ٤٣

0/9٣1

٢/ 58

0/71٢

٢/ 6٢

0/510

٣/ ٢8

0/759

٢/ 77

0/777

٢/ 88

0/88٣

٣/ ٢5

0/870

٣/ 0٤

0/567

٢/ 95

0/876

٢/ 60

0/778

٢/ 65

0/86٤

٢/ 90

0/900

٢/ 77

0/6٤5

٢/ ٤٣

0/87٤

٢/ 5٣

0/679

٢/ 88

0/88٣

٢/ ٤7

0/8٤7

٢/ 58

0/59٤

٢/ 90

0/810

٢/ 90

0/9٢8

٢/ ٣0

0/9٣9

٢/ 58

0/9٣1

٢/ 67

0/581

توان طرحها در رفع مساله بافت فرسوده
و تحرکبخشي فرآيند نوسازي

٢/ 6٣

0/807

٢/ 65

0/86٤

٢/ ٢0

0/99٢

٣/ ٢0

1/11٤

٢/ 67

0/558

قابلیت توسعهبخشي اجتماعي

٢/ 59

0/٤٤6

٢/ 71

0/٤٤8

٢/ 5٢

0/60٤

٢/ 6٢

0/58٣

٢/ 61

0/٣89

نشیني

منبع( :محاسبات نگارندگان)
2/71
2/62

2.70
2/59

2.60
2.50

2/52

2.۴0
طرح نوسازی و بهسازی بافتهای
فرسوده

طرح مسکن مهر

طرح ساماندهی و توانمندسازی
سکونتگاههای غیررسمی
طرح های اجرا شده

طرح شهرهای جدید

میانگین نمره قابلیت توسعهبخشی اجتماعی

2.80

سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396

87
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نمودار :2مقايسه قابلیت توسعهبخشي اجتماعي طرح ها
منبع( :محاسبات نگارندگان)
مقايسه قابلیت توسعه بخشي نهادي -مديريتي
 -3مقايسههه قابلیههت توسههعهبخشههي نهههادي -مههديريتي
طرحهاي مورد بررسي در اين پژوهش در نمودار  3ديده
طرحها
ميشود كه با توجه به نمودار و نتايج به دست آمده به
میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي نهادي-
غیر از طرح مسکن مهر ساير طرحها تقريباً از امتیاز
مديريتي و زيرمقیاسهاي آن در جدول زير ارائه شده
برابري برخوردار ميباشند.
است.
جدول  :3میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي نهادي-مديريتي و زيرمقیاسهاي آن
طرح شهرهاي جديد
گويه
میانگین انحراف معیار

شماره سيام
تابستان 1396

88

میانگین

انحراف
انحراف
میانگین
معیار
معیار

میانگین

انحراف
انحراف
میانگین
معیار
معیار

میزان همخواني با برنامههاي
فرادست و فرودست توسعه

٢/90

1/17٢

٢/87

0/85٣

٢/٢0

1/018

٣/15

0/9٤9

٢/78

0/670

میزان توجه به همافزايي
طرحها

٢/85

0/9٢1

٢/6٢

0/897

٢/0٢

0/8٣٢

٢/7٣

0/87٤

٢/55

0/589

میزان توجه طرحها به
همکاري سازمانهاي مسئول

٣/00

0/751

٢/9٣

0/76٤

٢/٢7

0/960

٢/68

0/797

٢/7٢

0/5٤9

قابلیت طرحها در بسیج
اجتماعي از طريق نهادسازي
محلي

٢/68

0/616

٢/8٢

0/90٣

٢/٣٢

0/775

٢/65

0/80٢

٢/6٢

0/51٤

مکانيابي مناسب طرحها

٣/00

1/1٤7

٢/85

0/86٤

1/8٣

0/90٣

٣/07

0/8٢9

٢/69

0/56٢

میزان همراستايي طرحها با
ساير برنامههاي توسعهاي
سازمانها

٣/1٢

0/85٣

٢/9٢

0/797

٢/15

0/975

٣/05

0/78٣

٢/81

0/5٣9

میزان همخواني طرحها از
تجارب موفق جهاني در تامین ٢/90
زمین و مسکن

1/008

٢/55

0/815

٢/0٢

0/800

٢/59

0/99٣

٢/51

0/6٢6

توان طرحها در گسترش
زمینههاي عدالت در دسترسي ٢/9٢
به زمین و مسکن

1/0٢٣

٢/78

0/8٣٢

٢/50

0/8٤7

٢/55

0/7٤9

٢/69

0/6٣7

٣/08

0/971

٢/75

0/776

٢/٢5

0/899

٢/75

0/899

٢/71

0/55٤

میزان همخواني طرحها با
قانون حمايت از تولید و عرضه ٢/9٢
مسکن

0/997

٢/85

0/80٢

٢/75

0/809

٢/8٢

0/7٤7

٢/8٣

0/550

میزان همخواني طرحها با
طرح جامع مسکن

سال نهم

طرح ساماندهي و
توانمندسازي
سكونتگاههاي
غیررسمي

طرح نوسازي و بهسازي نمره کل مجموع
طرح مسکن مهر
طرحها
بافتهاي فرسوده

میزان همخواني برنامهها با
سند ساماندهي و
توانمندسازي بافتهاي
نابسامان شهري

٢/٤0

0/900

٣/00

0/78٤

٢/07

0/9٤٤

٣/٢0

0/88٣

٢/67

0/507

قابلیت تداوم برنامهها و
پروژهها

٣/10

0/9٢8

٣/0٢

0/8٣٢

٢/1٣

0/8٢٢

٣/٢8

1/01٢

٢/88

0/65٢

ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري...
قابلیت توسعهبخشي نهادي-
مديريتي

٢/91

٢/8٣

0/69٤

0/590

٢/٢1

0/606

0/60٢

٢/88

0/٤٤٢

٢/71

منبع( :محاسبات نگارندگان)
۳.۵۰

2/88

۲.۵۰
۲.۰۰

2/21

۱.۵۰
۱.۰۰

۰.۵۰
۰.۰۰
طرح نوسازی و بهسازی بافتهای

طرح ساماندهی و توانمندسازی

طرح مسکن مهر

فرسوده

طرح شهرهای جدید

میانگین نمره قابلیت توسعهبخشی نهادی مدیریتی

2/83

2/91

۳.۰۰

سکونتگاههای غیررسمی
طرح های اجرا شده

نمودار :3مقايسه قابلیت توسعهبخشي نهادي -مديريتي طرح ها
منبع( :محاسبات نگارندگان)

-4مقايسه قابلیت طرحها در بهبود شاخصهاي مسکن
میانگین نمرات متغیر قابلیت بهبود شاخصهاي
مسکن و زيرمقیاسهاي آن در جدول زير ارائه شده
است.

مقايسه بهبود شاخصهاي مسکن طرحهاي مورد
بررسي در اين پژوهش در نمودار  4ديده ميشود كه اين
نمودار نشان ميدهد طرحشهرهاي جديد از كارايي
باالتري نسبت به ديگر طرحها برخوردار بوده و طرح
مسكن مهر داراي امتیاز كمتري نسبت به ساير طرحها
ميباشد.

جدول  :4میانگین نمرات بدست آمده در متغیر قابلیت بهبود شاخصهاي مسکن و زيرمقیاسهاي آن
گويه

طرح ساماندهي و توانمندسازي
طرح شهرهاي جديد
سكونتگاه هاي غیررسمي

طرح مسکن مهر

طرح نوسازي و
بهسازي بافتهاي
فرسوده

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

ظرفیت طرح ها در تامین زيرساختها
و نیازهاي اساسي مرتبط با مسکن

٣/ 10

0/98٢

٢/ 70

0/791

قابلیت طرح ها در بهبود شاخصهاي
کیفي مسکن

٣/ 07

0/9٤٤

٢/ 65

0/8٣٤

٢/ 10

قابلیت طرح ها در تامین و
بهبودکیفیت تاسیسات زيربنايي(آب،
برق و )...

٣/ ٢8

0/987

٢/ 80

0/88٣

٢/ ٣5

0/9٢1

قابلیت طرح ها در بهبود سرانه خانوار
به واحد مسکوني

٣/ ٢٣

0/768

٣/ 00

0/816

٣/ ٣٢

0/888

٣/ 05

قابلیت طرح ها در بهبود سرانه اتاق

٣/ 10

0/8٤1

٢/ 70

0/7٢٣

٣/ 0٢

0/8٣٢

٢/ 70

0/791

قابلیت بهبود شاخصهاي مسکن

٣/ 16

0/75٣

٢/ 77

0/60٣

٢/ 6٤

0/58٤

٣/ 00

0/7٤٤

نمره کل مجموع
طرحها

انحراف معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

٢/ ٤0

0/8٤1

٢/ 98

0/86٢

0/67٢

٢/ 98

0/8٣٢

٢/ 70

٣/ ٢8

1/050

٢/ 9٣

0/597

0/815

٣/ 15

0/659

٢/ 88

0/566

٢/ 89

0/5٣8

منبع( :محاسبات نگارندگان)

انحراف
معیار

انحراف
معیار

میانگین

٢/ 79

0/66٢

0/5٣1

سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396
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۳.۲۰

3/16

میانگین نمره قابلیت بهبود شاخصهای مسکن

۳.۱۰
۳.۰۰

3

۲.۹۰

2/77

۲.۸۰
۲.۷۰

2/69

۲.۶۰
۲.۵۰
۲.۴۰
۲.۳۰

طرح نوسازی و بهسازی بافتهای

طرح ساماندهی و توانمندسازی

طرح مسکن مهر

فرسوده

طرح شهرهای جدید

سکونتگاههای غیررسمی

طرح های اجرا شده

نمودار :4مقايسه قابلیت طرحها در بهبود شاخصهاي مسکن
منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -5مقايسه قابلیت توسعهبخشي ارتباطي -مشارکتي
طرحها
میانگین نمرات متغیر قابلیت توسعهبخشي
ارتباطي -مشارکتي و هر يک از زيرمقیاسهاي آن در
جدول شماره  5ارائه شده است.

مقايسه قابلیت توسعهبخشي ارتباطي  -مشاركتي
طرحهاي مورد بررسي در اين پژوهش در نمودار 5
ديده ميشود كه اين نمودار نشان ميدهد طرح
مسکن مهر در پايینترين رتبه قرار داشته و ساير
طرحها از وضعیت بهتري برخوردار ميباشند

جدول  :5میانگین نمرات قابلیت توسعهبخشي ارتباطي -مشارکتي و زيرمقیاسهاي آن
طرح ساماندهي و
توانمندسازي

طرح شهرهاي
جديد

گويه

میزان حضور اجتماعات محلي در تدوين
طرحهاي اقدام مداخله
ظرفیت طرح ها در تقويت نظام رسانش و
ارتباطات ذيمداخالن حوزه زمین و مسکن

طرح مسکن مهر

سكونتگاه هاي غیررسمي

میانگی
ن

انحراف
معیار

میانگین

٢/ 05

0/78٣

٢/ 6٢

انحراف
معیار

میانگین

0/979

٢/ 10

شماره سيام
تابستان 1396

90

0/871

بافتهاي فرسوده

طرحها

میانگین انحراف معیار میانگین
٢/ 70

0/9٣9

٢/ ٣7

انحراف
معیار
0/5٤5

٣/ 08

0/859

٢/ 65

0/700

٢/ ٤0

0/810

٢/ 65

0/8٣٤

٢/ 69

0/60٣

ظرفیت طرح ها در تقويت زمینههاي مشارکت ٢/ 7٣

0/9٣٣

٢/ 65

0/86٤

٢/ 88

0/88٣

٢/ 95

0/959

٢/ 80

0/655

میزان رويکرد تسهیلگري در نهادهاي مجري ٢/ 9٢

0/8٢9

٢/ 55

0/9٣٢

٢/ 55

0/8٤6

٢/ 6٣

0/77٤

٢/66

0/616

قابلیت حامي بودن طرحها براي فقرا

٢/ ٤0

1/105

٢/ 77

0/86٢

٢/ 65

0/975

٢/ ٤8

0/877

٢/ 57

0/7٢٣

قابلیت توسعهبخشي ارتباطي-مشارکتي

٢/ 6٣

0/595

٢/ 65

0/677

٢/ 5٢

0/6٣8

٢/ 68

0/677

٢/ 6٢

0/٤8٢

منبع( :محاسبات نگارندگان)

سال نهم

انحراف
معیار

طرح نوسازي و بهسازي

نمره کل مجموع

ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري...

۲.۷۰
میانگین نمره قابلیت توسعهبخشی ارتباطی-مشارکتی

2/68

2/65

۲.۶۵

2/63

۲.۶۰
۲.۵۵

2/52

۲.۵۰
۲.۴۵
۲.۴۰

طرح نوسازی و بهسازی

طرح مسکن مهر

طرح ساماندهی و توانمندسازی

بافتهای فرسوده

طرح شهرهای جدید

سکونتگاههای غیررسمی

طرح های اجرا شده

نمودار :5مقايسه قابلیت توسعهبخشي ارتباطي -مشارکتي طرحها
منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -6رتبه بندي متغیرهاي مورد بررسي در اين پژوهش

نمودار ،متغیرهاي قابلیت بهبود شاخصهاي مسکن و
قابلیت توسعهبخشي اقتصادي به ترتیب داراي
باالترين و پايینترين رتبه ميباشند.

در جههدول شههماره  6رتبههه بنههدي هههر يههک از
متغیرهاي مورد بررسي در اين پژوهش ديده ميشود.
در نمودار  6رتبه بندي هر يک از متغیرهاي مورد
بررسي در اين پژوهش ديده ميشود .با توجه به اين

جدول  :6مقايسه رتبه بندي متغیرهاي مورد بررسي در اين پژوهش
قابلیت توسعهبخشي

قابلیت توسعهبخشي

قابلیت توسعهبخشي

قابلیت طرح ها در بهبود

قابلیت توسعهبخشي

اقتصادي طرحها

اجتماعي طرحها

نهادي-مديريتي طرحها

شاخصهاي مسکن

ارتباطي -مشارکتي

2/ 57

2/ 61

2/ 71

2/ 89

2/ 62

میانگین کل = ٢/68

منبع( :محاسبات نگارندگان)
2/89
2.90
2.80

2/71

2.60
2.50

قابلیت توسعهبخشی

قابلیت طرحها در بهبود

قابلیت توسعهبخشی

قابلیت توسعهبخشی

قابلیت توسعهبخشی

ارتباطی-مشارکتی

شاخصهای مسکن

نهادی-مدیریتی

اجتماعی طرحها

اقتصادی طرحها

طرحها

نمره میانگین کلی

2/62

2/61

2/57

2.70

2.۴0

طرحها

متغیر های مورد بررسی

نمودار  :6مقايسه رتبه بندي متغیرهاي مورد بررسي در اين پژوهش
منبع( :محاسبات نگارندگان)

سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396
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جدول  :7رتبه بندي کلي مديران از طرحهاي اجرا شده دولت
طرح شهرهاي جديد

طرح ساماندهي و توانمندسازي
سکونتگاههاي غیررسمي

طرح مسکن مهر

طرح نوسازي و بهسازي
بافتهاي فرسوده

2/77

2/69

2/51

2/75

میانگین کل = 2/68

منبع( :محاسبات نگارندگان)

2/77

2/75

۲.۸۰
۲.۷۵
۲.۷۰

۲.۶۵
۲.۶۰
۲.۵۵

2/51

۲.۵۰
۲.۴۵
۲.۴۰
۲.۳۵

طرح نوسازی و بهسازی

طرح مسکن مهر

طرح ساماندهی و توانمندسازی

بافتهای فرسوده

میانگین نمره رضایت کلی مدیران

2/69

طرح شهرهای جدید

سکونتگاههای غیررسمی

طرح های اجرا شده

نمودار  :7رتبه بندي کلي مديران از طرحهاي اجرا شده دولت
منبع( :محاسبات نگارندگان)

 -7رتبه بندي کلي مديران از طرحهاي اجرا شده
دولت
در جدول زير رتبه بندي کلي مديران از
طرحهاي اجرا شده چهارگانه مورد بررسي قرار گرفته
است.
در نمودار  7رتبه بندي کلي مديران از طرحهاي
اجرا شده چهارگانه مورد بررسي قرار گرفته كه در
مجموع ،طرحهاي شهرهاي جديد و مسکن مهر به
ترتیب داراي باالترين و پايینترين رتبه ميباشند.
نتيجه گيري
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رتبه بندي کلي سیاستهاي اجرا شده چهارگانه
مورد بررسي در كالن شهر مشهد براي گروههاي
هدف به ترتیب ،سیاست شهرهاي جديد در رتبه
نخست و سیاستهاي نوسازي و بهسازي بافتهاي
فرسوده ،ساماندهي وتوانمندسازي سكونتگاههاي
غیررسمي و مسكن مهر در رتبههاي دوم تا چهارم
قرار ميگیرند.

شايد بتوان عمدهترين داليل عدم موفقیت
سیاستهاي مسكن براي اقشار آسیب پذير كه از
مهمترين پیامدهاي ضعف سیاستهاي دولتي به
حساب ميآيند را موارد ذيل دانست:
ارتباط ضعیف بین سیاستها و اهداف برنامههاي
مربوط به تامین مسکن در سطوح فرادست و
فرودست.
جايگاه نامشخص تامین مسكن گروههاي كم درآمد در
سیاست گذاريهاي توسعه شهري.
عدم وجود نظام قدرتمند در اجرايي نمودن سیاست
ها.
عدم اجراي صحیح و به موقع سیاست ها.
عدم وجود قدرت اقتصادي و ناتواني مالي متولیان امر.
عدم وجود امكانات الزم براي اجراي قوانین و برنامهها
از جمله نیروي كار متعهد و ماهر ،مصالح و....
پراکنده و نامنسجم بودن برنامهها و سیاستهاي
تامین مسكن.

ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري...
عدم توجه ويژه به گروههاي آسیب پذير در تدوين و
اجراي برنامهها و سیاستها و درنظر نگرفتن آنها
در برنامه ريزيهاي كالن ملي ،منطقهاي و محلي.
عدم کارايي طرحها در ظرفیت سازي صندوقهاي
محلي مسکن.
عدم ظرفیت سیاستها و برنامهها در توانمندسازي
فقرا.
عدم ظرفیت طرحها در توجه به مولفههاي کالن
مهاجرت و شهرنشیني.
عدم قابلیت سیاستها در پذيرش رويکردهاي انتقادي.

عدم همخواني سیاستها و برنامهها از تجارب موفق
جهاني در تامین زمین و مسکن.
عدم قابلیت طرحها در بهبود شاخصهاي کیفي
مسکن.
عدم حضور اجتماعات محلي در تدوين طرحهاي اقدام
مداخله.
پيشنهادات
اتخاذ راهبردهاي زير مهيتوانهد در رفهع مشهكل
تامین مسكن اقشار كم درآمد راهگشا باشد:

جدول  :8راهكارهاي پیشنهادي جهت رفع مشكل تامین مسكن اقشار كم درآمد
 -1تخصیص بودجه و اعتبار الزم براي اجراي طرحها و برنامههاي پیش رو دولت.
 -٢اعطاي وام و اعتبارات ويژه بلند مدت و كم بهره متناسب با توان درآمدي خانوارهاي كم درآمد.
بعد اقتصادي

 -٣توجه برنامهها در به كار بست شیوههاي نوين مالي و نیز خدمات مالي خرد.
 -٤جذب سرمايههاي بخش خصوصي در نواحي متراکم و در حال توسعه.
 -5تسهیل قوانین و مقررات در جهت دسترسي گروه هاي کم درآمد به منابع مالي.
 -6توجه به ويژگيهاي اقتصادي فقرا در برنامهها و سیاستهاي اجرايي.
 -7همخواني برنامهها و سیاستها با شرايط اقتصاد شهري و منطقه اي.
 -8ايجاد صندوقهاي اعتباري ملي و محلي مسكن در جهت بهبود وضعیت مالي اقشار كم درآمد به منظور تامین مسكن.
 -1توجه سیاستها به توانمندسازي فقرا  ،تضعیف زمینههاي بازتولید فقرسکونتي و امنیت سكونت.

بعد اجتماعي

 -٢تنوع و توزيع مکاني واحدهاي مسکوني براي گروه هاي کم درآمد.
 -٣توانمندسازي اقشار مختلف مردم در جهت مشارکت تولید مسکن مورد نیاز خود.
 -٤كوشش در جهت هدايت برنامههاي مسکن به سمت گروه هاي کم درآمد (هدف گذاري صحیح گروههاي كم درآمد).
 -5عدم انجام فعالیتهاي پراکنده ،نامنسجم و کوتاه مدت در جهت تامین مسكن فقرا.
 -6واقع بیني سیاستها و برنامهها نسبت به وضعیت فقرا.
 -7توجه به ويژگيهاي اجتماعي فقرا در برنامهها و سیاستهاي اجرايي.
 -8توجه سیاستها به رفع معضل حاشیه نشیني و بافتهاي فرسوده در بد مسكني و بي مسكني گروههاي هدف.
 -1توجه به مسکن اقشار كم درآمد در برنامه ريزيهاي كالن ملي ،منطقهاي و محلي.

بعد نهادي  -مديريتي

 -٢همخواني سیاستها با طرح جامع مسكن گروههاي كم درآمد و تدوين الزامات اجرايي آن توسط دولت وساير سازمانهاي مجري.
 -٣تدوين سیاستهاي تأمین مسکن اقشار كم درآمد براساس سیاستهاي فرادست و فرودست توسعه .
 -٤تجزيه و تحلیل دقیق تقاضاي مسكن گروههاي كم درآمد و مكانیابي مناسب آن ها.
 -5تعهد دولت و سازمانهاي مجري براي اجراي برنامههاي مسکن اقشار كم درآمد .
 -6افزايش توان طرحها به منظور ايجاد عدالت در دسترسي به زمین و مسکن به ويژه درمناطق داراي تقاضاي باال.
 -7افزايش همخواني طرح ها با تجارب موفق جهاني در تامین زمین و مسكن گروه هاي هدف.
 -8توجه سیاستهاي تأمین مسکن به بسیج اجتماعي از طريق نهادسازي محلي و همچنین توجه به همكاري سازمانهاي مسئول.
 -9جلوگیري از به انحراف رفتن سیاستهاي تدوين شده در میانه راه و قابلیت تداوم برنامه ها.

مسكن

بهبود شاخصهاي

 -1ارتقاء شرايط کمي و کیفي مناطق فقیرنشین به جاي تخريب و پاکسازي آن ها.
 -٢ارتقاء و بهبود بافتهاي فرسوده موجود به جاي تولید و توسعه نواحي جديد مسکوني.
 -٣تدوين قوانین و مقررات در جهت جلوگیري از تولید واحدهاي مسکوني غیر استاندارد به خصوص در مناطق پیراشهري.
 -٤بهبود كیفیت تاسیسات زير بنايي و روبنايي .
 -5تامین نیازهاي اساسي در بهبود شاخصهاي مسكن.

سال نهم
شماره سيام
تابستان 1396

93

مهسا آرشين و رحيم سرور
 -1تهیه طرح قوانین تشويقي در مشاركت نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و مناطق فقیرنشین.
بعد ارتباطي  -مشاركتي
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 -٢پشتیباني فني و عملكرد غالب نظارتي بر اجراي برنامههاي مسکن گروههاي کم درآمد از سوي شهرداري ها.
 -٣اجراي مسکن گروههاي کم درآمد توسط عوامل متخصص ،نیروهاي ماهر و باتجربه.
 -٤تشويق انبوه سازان به ساخت واحدهاي كوچك ،استاندارد و كم هزينه.
 -5تقويت مشاركتهاي مردمي در ساماندهي مسكن گروههاي هدف.
 -6حضور اجتماعات محلي در تدوين طرحهاي اقدام مداخله.
 -7تسهیل گري در نهادهاي مجري.
 -8گسترش ارتباطات ذي مداخالن حوزه زمین و مسكن در تأمین و تولید مسکن گروههاي كم درآمد.

منبع( :يافتههاي نگارندگان)
رضويان ،محمدتقي؛ محمدي ،كاوه و ابوبكري ،طاهر،
منابع و مأخذ
( .)1392فضاهاي فرسوده شهري (برنامه ريزي
ابراهیمي ،مهدي و ديگران ( .)1391بررسي عوامل
بهسازي و نوسازي) .مشهد :انتشارات دانشگاه امام
مؤثر بر رضايت مشتريان از مسكن شهري شهر
رضا (ع).
اصفهان ،فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي ،سال
شاكري روش ،مجتبي؛ فیروززارع ،علي و برجي،
ششم ،شماره هجدهم.149 -170 ،
معصومه .)1389( ،مباحثي در اقتصاد شهري (با
برنامه اسكان بشر سازمان ملل متحد .)1391( ،برنامه
تاكید بر شهر مشهد) .چاپ اول ،مشهد :انتشارات
ريزي شهرهاي پايدار .ترجمه احسان مجیدي فرد،
جهاد دانشگاهي.
چاپ اول ،مشهد :انتشارات مركز پژوهشهاي
شهرداري مشهد .)1393( ،گزيده شاخصهاي
شوراي اسالمي.
جمعیتي شهرمشهد برگرفته از اطالعات سرشماري
پورمحمدي ،محمدرضا .)1393( ،برنامهريزي مسكن.
عمومي نفوس و مسكن  1390مركزآمار ايران،.
چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارات سمت.
مشهد :ناشر معاونت برنامه ريزي و توسعه.
پیران ،پرويز .)1380( ،تحلیل جامعه شناختي از
مسكن شهري در ايران :اسكان غیررسمي ،مجله صرافي ،مظفر .)1383( ،مسالهاي بنام اسكان
غیررسمي ،راه حلي بنام توانمندسازي ،ماهنامه
جامعه شناسي ايران ،شماره .27 -47 ،6
شهرداري ها ،سال ششم ،شماره. 33 -36 ،66
پیران ،پرويز .)1387( ،مسكن گروههاي كم درآمد و
اسكان غیررسمي در ايران ،مجموعه مقاالت قاسمي خوزاني ،محمد و هاديزاده بزاز ،مريم،
( .)1381اسكان غیررسمي و بهسازي محلههاي
سیزدهمین همايش سیاستهاي توسعه مسكن در
فقیر شهري ماهنامه شهرداري ها ،شماره چهل و
ايران ،جلد اول ،تهران :وزارت مسكن و شهرسازي.
پنج.22 – 25 ،
خاكپور ،براتعلي و امیري ،عقیل .)1389( ،شهرهاي
جديد ايران ،اهداف اولیه ،واقعیت امروز ،دومین گروه مطالعات شركت رهپو ساخت شارستان،
( .)1393ارزيابي طرح مسكن مهر .چاپ اول ،تهران:
كنفرانس مديريت و برنامه ريزي شهري مشهد.
انتشارات آذرخش.
خدايي ،زهرا و میره ،محمد .)1390( ،مروري بر
تجارب جهاني در زمینه مسكن گروههاي كم درآمد گوتدينر ،مارك و باد ،لسلي .)1392( ،مفاهیم كلیدي
در مطالعات شهري .مترجمین فرامرز عظیمي ،علي
شهري ،مقاالت اولین كنفرانس اقتصاد شهري ايران،
رضائیان قراگوزلو و اسماعیل قادري ،چاپ اول،
.1 -18
تهران :انتشارات آذرخش.
رضايي راد ،هادي و رفیعیان ،مجتبي.)1391( ،
سنجش فضايي كیفیت مسكن در شهر سبزوار  ،با محمدي ،محمود؛ محرري ،مهدي ،اصغري ،مرتضي،
( .)1393مقايسه تطبیقي روشهاي بهسازي و
استفاده از روش تحلیل عاملي ،دو فصلنامه دانشگاه
نوسازي بافتهاي فرسوده با روشهاي ساماندهي
هنر ،شماره هشت.95 –109 ،
مناطق اسکان غیررسمي نمونه موردي (شهر
رحماني ،محمد؛ ( .)1391كالن شهر ويژگيها و
مشهد) ،ششمین كنفرانس برنامه ريزي و مديريت
مفاهیم ،چاپ اول ،همدان :انتشارات امید انقالب با
شهري مشهد.
همكاري دانشگاه آزاد اسالمي.

...ارزيابي سياستهاي اجرايي دولت در تامين مسكن گروههاي كم درآمد شهري
 سند توانمندسازي و.)1391( ،وزارت راه و شهرسازي
سامان دهي سكونتگاههاي غیررسمي مصوب هیات
 دبیرخانه ستاد ملي توانمندسازي: تهران.وزيران
.سكونتگاههاي غیررسمي
 ژئومورفولوژي در برنامه ريزي.)1372( ، ام. ج،هوك
، چاپ اول، ترجمه محمدجعفر زمرديان.محیطي
. انتشارات سمت:تهران
، فاطمه، سادات ايازي، پروين، علي؛ جعفرزاده،يوسفي
 حس مكان و مقاومت مالكین در برابر.)1392(
طرحهاي مرمتي بافتهاي فرسوده شهري مورد
 پنجمین كنفرانس،مطالعه منطقه آبكوه مشهد
.برنامه ريزي و مديريت شهري مشهد
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