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چکیده
در اين تحقیق ،شاخصهای الگوی مسکن مناسب از منظر ساکنین حاشیهنشین
شهری در مشهد مورد بحث قرار گرفته است به اين منظور ،از روش تحقیق توصیفی و
تحلیلی بهرهبرداری شده و محدوده حاشیهنشین در شمال شرق شهر مشهد که
بیشترين میزان خانوارهای حاشیهنشین را در خود جای داده است ،به عنوان محدوده
مورد مطالعه انتخاب شده است .با توجه به اينکه سؤال اصلی تحقیق آن بوده است
که چه عواملی باعث میشود که خانوارها ،منزل ويلايی را بر آپارتمان ترجیح می-
دهند؟ با استفاده از پرسشنامه ديدگاه  014نفر از ساکنین مورد بررسی گرد آوری و
مورد تحلیل قرارگرفته است .دادههای موردنظر در طی دوره زمانی  91تا  93جمع-
آوریشده و با استفاده از نرمافزار  SPSSتجزيه و تحلیل گرديد .نتايج نشان داد
متغیرهايی نظیر نحوه تملك ،تحصیلات ،سال خريد واحد مسکونی و سن از جمله
عواملی بودند که بر نوع الگوی مسکن مورد تمايل خانوارها تأثیر داشتند .به همین
دلیل اگر خانوارها با توجه به اين شرايط به عنوان گروه پیشرو دسته بندی شده و
مساکن مورد نظر مسئولین در اختیار آنها قرار گیرد ،امکان موفقیت طرح های
پیشنهادی بیشتر خواهد شد.
کلید واژگان :مسکن مناسب ،شاخصهای ترجیحی ،حاشیهنشینی ،ارزیابی ،مشهد.
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مقدمه
اغلب طرح و برنامههایی که به منظور ساماندهی مناطق حاشیهنشیین بیه اجیرا دردمیده اسیت،
نتایج مورد انتظار را در پی نداشته و به همین دلیل مدیران سیاسیی و اجراییی ،برنامیهرییزان و
شهرسازان را تحت فشار مضاعف قرار دادهاند تا برای این معضل اساسی چارهاندیشی نمایند .بیه
این منظور ،مطالعات متعددی دغازشده و بسیاری از دنها نیز ابعاد و مؤلفیههایی مختلفیی را در
این ارتباط مؤثر قلمداد نمودهاند که در این میان مسئله مسکن بیی از سیایرین مطیرح بیوده
است( ،UN, 2006, 112صابریفر5 ،1311 ،؛ پیران۹7 ،1374،؛ نقیدی11 ،1311 ،؛ جیوان و
عبداللهی 163 ،1317 ،و  .)...اما هیچیک از دنها مسکنی که موردتوجه و قبیول حاشیهنشیینان
باشد را مشخص نکردهاند .این در حالی است که پدیده حاشیهنشینی و معضیلات میرتبب بیا دن
هرروز ابعاد بیشتر و مهمتری به خود میگیرد .این معضل در کلانشهرهایی چون مشهد که بیه
دلایل مختلف و ازجمله ابعاد معنوی و زیارتی (صابریفر ،)35 ،1311 ،طرف توجه اغلب ایرانیان
و حتی کشورهای همجوار قرار دارد ،پیچیدگی بیشتری به خود گرفته است .بهطوریکه توسیعه
و گسترش شهر مشهد در سالهای اخیر عمدتاً به دلیل وسعت گرفتن مناطق حاشیهنشیین دن
بوده است .به همین دلیل ،اعلامشده است که مناطق حاشیهنشین شهر در طی سالهای 1335
تاکنون با رشدی معادل  %11هماکنون جمعیتی نزدیک به  ۹11هزار نفر را در خیود جیایداده
است و وسعتی بی از  211کیلومترمربع را شامل میشود(شهرداری مشهد.)16 ،13۹2 ،
پهنه سکونتگاههای غیررسمی اطراف مشهد از شرق شهر شروعشده و در قسمت شیمالی شیهر
تمرکزیافته و در راستای جاده سنتو تا شمال غرب بهصورت پراکنده ادامه مییابد(جدول شماره
 .)1همانطور که در تصویر شماره ( )1نیز دیده میشود ،در شمال بزرگراه فجر تجمعیی از ایین
سکونتگاهها دیده میشود که تا منتهیالیه مرز محدوده و حریم نیز پیشروی داشته و در برخیی
قسمتها از حریم نیز تجاوز کرده است .بنابراین ،لزوم توجه به این نقطه گلوگاهی بسییار حیازز
اهمیت است .نکته اساسی دیگر اینکه پیوستگی و تجمع سیکونتگاهها در ایین محیدوده بسییار
چشمگیر است و مکانیابی مناسب جهت احداث مسکن قابل پیذیرش در ایین حیوزه بیه علیت
وجود پتانسیلهای بالقوه موجود ،میتوانید از پیشیروی اسیکان غیررسیمی در خیار از حیریم
جلوگیری نماید.
حال سؤال اینجاست که با توجه به حجم بالای ساکنین در محیدوده میورد نظیر ،چیه عوامیل
اقتصادی و اجتماعی بر نوع انتخاب خانوارها درباره الگوی مسکن میورد تماییل در دینیده میؤثر
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است؟ بهعبارتیدیگر ،چه عواملی باعث میشود که خانواری منیزل ویلیایی را بیر دپارتمیان و ییا
برعکس ترجیح دهد؟

شکل ( .)1پراکنش سکونتگاههای غیررسمی در اطراف مشهد(نگارندگان با استقاده از نقشه ها و
تصاوير موجود)1393 ،
جدول ( .)1سکونتگاههای غیررسمی حاشیه شهرمشهد(شهرداری مشهد)33 ،1334 ،
ردیف

نام هسته

تعداد
سکونتگاه

جمعیت
سال 1315

مساحت

موقعیت نسبت
به شهر

وضعیت فعلی

1

کوی سیدی

1

77221

312243

جنوب شهر

رشد کالبدی کند

2

شهرک طرق

1

2۹737

26724

جنوب شرق
شهر

رشد کالبدی کند

3

قلعه خیابان

1

214۹1

16126

شرق شهر

رشد کالبدی دن
متوقفشده

4

قلعه
ساختمان

7

21۹616

51325

شرق شهر

رشد کالبدی کند

5

گل شهر

3

۹7432

353

شمال شرق

رشد کالبدی دن
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شهر

متوقفشده

6

التیمور

11

14173۹

63۹226

شمال شرق
شهر

رشد کالبدی کند

7

دروی

3

۹1351

241211

شمال شهر

رشد کالبدی دن
متوقفشده

1

جاده کارخانه
سیمان

4

32112

211

شمال شهر

رشد کالبدی کند

۹

خواجه ربیع

13

1172۹2

271244

شمال شهر

رشد کالبدی کند

3

11112

21273

شمال شهر

رشد کالبدی دن
متوقفشده

11

شهرک حجت

4

22175

177211

شمال غرب
شهر

در حال رشد سریع

12

نو ده

4

61111

314262

شمال غرب
شهر

در حال رشد سریع

5

16141

213211

شمال غرب
شهر

در حال رشد
متوسب

5۹

۹2557۹

447427

-

-

11

13

چای

زر ک
جمع

مروری بر الگوهای مسکن حاشیهنشینان در تجارب جهانی
مفهوم عام مسکن به معنای یک واحد مسکونی نیسیت ،بلکیه کیل محییب مسیکونی را شیامل
میگردد( .)Ulack, 2014, 539بهعبارتدیگر ،مسکن چیزی بی از یک سرپناه صرف فیزیکی
است و کلیه خدمات و تسهیلات عمومی لازم برای بهزیستی انسان را شامل میشود .در نتیجیه،
باید حق تصرف نسیبتاً طولیانی و مطمیئن بیرای اسیتفادهکننده دن فیراهم باشید(پورمحمیدی،
 .)31،137۹همچنین در دومین اجلاس اسکان بشر ( )1۹۹6کیه در اسیتانبول برگیزار گردیید،
عنوان شد که مسکن مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست؛ سرپناه
مناسب یعنی دسای مناسب ،فضیای مناسیب ،دسترسیی فیزیکیی و امنییت مناسیب ،امنییت
مالکیت ،پایداری و دوام سازهها ،روشنایی ،تهویه و سیستم گرمایی مناسب ،زیرساختهای اولیه
مناسبی از قبیل دبرسانی ،بهداشت و دموزش ،دفع زباله ،کیفیت مناسب زیستمحیطی ،عوامل
بهداشتی مناسب ،مکان مناسب و قابلیت دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه اسیت کیه همیه
این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود(همانجا) .به هر حیال ،مسیکن از نیازهیای
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پایهای و اساسی انسان است .طی سالهای گذشته مدلهیایی از تولیید مجتمیعهیای مسیکونی
ارزان قیمت رونق داشیت کیه غالبیاً بیه نحیوه سیاخت و ییا نحیوه اسیکان و توزییع واحیدهای
ساختهشده ،پرداخته میشد و به نظرات و دیدگاههای مردم بهعنوان اصلیترین بهرهبرداران این
مجتمعها کمتر توجه شدهاست(صابریفر و مزرعاوی.)123 ،131۹ ،
نگاهی گذرا به تجیارب جهیانی در روییارویی بیا اسیکان غیررسیمی و پاسی گویی نییاز سیرپناه
تهیدستان بسیار دموزنده است .تا پی از دهه شصت میلادی ،سیرمایهگذاری دولتیی در بخی
مسکن غالباً ضروری تشخیص داده نمیشد( )Akhter and Toran, 2004, 89و از دنجاکه این
بخ  ،غیراقتصادی تلقی میشد ،با سرمایهگذاری در دیگیر بخی هیای اقتصیادی – اجتمیاعی
انتظار میرفت که مسئله مسکن کمدردمدها بهخودیخود با بهبود وضعیت همه از طریق بیازار،
حل شود .از دهه شصت به بعد ،استمرار و تشدید مسئله مسکن موجب توجه ویژه به دن شید و
با ایجاد مؤسساتی ویژه کمدردمدها و البته با مشیاغل رسیمی همچیون کارمنیدان و نظیامیهیا،
خانهسازی اجتماعی 1سیاست بسیاری از کشورها شد .در این سیاست ،تولید صنعتی بلندمرتبیه
و انبوهسازی و درنتیجه ارزان شدن ساخت ،مورد تأکید بود .بیا گیذر زمیان ،عیدم پوشی ایین
سیاست برای تمامی متقاضیان و عدم کش مالی دولتها برای استمرار این سیاختو سیازها و
نیز خار ماندن اقشار کمدردمد فاقد مشاغل دولتی ،محیرز شد(صیرافی .)1 ،1317 ،بیه همیین
دلیل ،بسیاری از کشورها طرح ها و اقدام دیگری را مد نظر قرار دادند .به طور نمونه در شوروی
سابق ،بهعنوان نمیادی از سوسیالیسیم ،مجتمعهیای مسیکونی جمعیی تحیت عنیوان «مسیکن
فشرده» ،شکل گرفت .این مجتمعهای مسکونی جمعی ،هرکدام دارای چندین فضای خصوصیی
کوچک و اتاقهای بزرگ عمومی به انضیمام ییک ناهیارخوری عمیومی بودند(شیوزنوزر،1311 ،
 .)145-147بین سالهای  1۹26تا  1۹31میلادی تقریباً  31درصید از مجتمعهیای مسیکونی
جمعی در شوروی سابق ساختهشدهاند( .)Bane, 2002, 231مسکن تولیدشده در ایین جوامیع
معمولاً هم از نظر کمیت و هم ازنظر کیفیت بر اسیاس اسیتانداردهای غربیی وضیعیت مطلیوبی
نداشته است .چنان که سرانه مسکن در شهرهای اروپای شرقی بین  11تا  21مترمربیع هسیت.
در حالیکه همین سرانه برای شهرهای اروپای غربی در حدود  32مترمربع می باشد(هگدوش و
همکاران .)34 ،1۹۹6 ،توجه به ساخت دپارتمانهای مسکونی ارزانقیمت به حیدی بیوده اسیت
که واحدهای مسکونی در بیشتر اوقات بهصورت واحدهای  2 ،1و ییا  3اتاقیه و بیدون وسیایل و
امکانات رفاهی مدرن ساختهشدهاند .برای مثال ،در سال  1۹۹2و درست پس از فروپاشی اتحیاد
1. Public Housing
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جماهیر شوروی ،بین  42تا  45درصد از منازل مسکونی شهر مسکو از واحیدهای دپارتمیانی دو
اتاقه تشکیل میشد 32 ،تا  34درصد سه اتاقه بوده و  15تا  21درصد تنها یک اتاق داشتهاند و
واحدهای با بی از  3اتاق فقب  5درصد از کل را شیامل میشیدند(.)Kostinisky, 1998, 89
از طرفی ،باوجود دنکه در سالهای طولانی از قرن بیستم ،جوامع مختلیف برنامیههیای اساسیی
برای تأمین مسکن اجتماعی تهیهکردهاند ،هماکنون این وظیفه عمدتاً به بازار واگذارشده اسیت.
این در حالی است که مدیران محلی میتوانند این نیازهیا را بهوسییله اسیتراتژیهای متعیددی
پاسخگو باشند .دنها میتوانند خود مستقیماً به کار ساخت مسکن وارد شوند .اگر چه تجریبات
به دست دمده نشانگر دن است که این شیوه نیز طرفدار چندانی ندارد(موسوی.)22 ،13۹2،
در این بررسی سعی شده است با توجه به تحقیقات صورت گرفته و مصاحبههیای اکتشیافی بیه
انجام رسیده ،شاخصهای الگوی مسکن مناسب تهیه شده و در عمل مورد اسیتفاده قیرارگییرد.
بنابراین ،این تحقیق در قالب توسعه پایدار شهری و بر اسیاس ارتقیاء سیطح کیفییت و رضیایت
شهروندان از مسکن خود و پنددموزی از تجربههای گذشته به انجام رسیده است .در واقیع ،ایین
تحقیق با ترکیب معیارهای محیطی ،اقتصادی ،روانشناختی و جامعهشناسی در قالیب رویکیرد
توسعه پایدار شهری ،سعی دارد ابعاد انسانی و محیطی مسئله رضایتمندی شهروندان از مسیکن
را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
پیشینه تحقیق
در ادبیات مربوط به مسکن مناسب و به خصوص مسکن مورد توجه حاشیهنشینان ،تحقیقات
مستقل و اختصاصی بسیار اندک است .اکثر تحقیقات انجام شده در این ارتباط در قالب
مطالعات مربوط به حاشیهنشینی و زاغههای شهری بوده است که از مهمترین دنها میتوان به
پژوه های موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در ارتباط با کپرنشینان
بوشهر و بررسی حاشیه نشینان شهری(بخ جامعه شناسی 1351 ،و قلعه گلابی و دیگران،
 ،)1351نیرومند و دیگران( ،)1353سازمان برنامه و بودجه دذربایجان غربی(،)1353
خوانساری( ،)1355زاهد زاهدانی( ،)1354شکوزی( )1355منصوریان و دیت اللهی( )1356و از
همه مهمتر گروه بتّل و ستکوپ اشاره نمود(علیزاده و کازرونی .)1363 ،بعد از انقلاب نیز
مطالعات این بخ ادامه داشت که از دن جمله میتوان به نباتی( ،)1357شکوزی(،)1365
پیران( ،)1366زاهد زاهدانی( ،)136۹حسینزاده دلیر( ،)1371احمدیان( ،)1371حاتمینژاد و
زمردیان( )1372و صابریفر( )1311اشاره نمود .تحقیقات مستقیم تر در این ارتباط عمدت ًا به
برنامه اسکان سازمان ملل متحد( ،)2116حاتمینژاد و همکاران( )1315مربوط است که اکثراً
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مسکن را به عنوان یکی از مهمترین نمادها در شناخت اسکان غیررسمی ،قلمداد نمودهاند .حتی
قبل از این نیز فقر مسکن در کشور ما بهصورت ،اسکان غیررسمی(اطهاری)113 ،1314 ،
معرفی شده است .همان طور که از منابع معرفی شده در این بخ و منابعی که قبل از این به
مناسبتهای مختلف در طی نوشته ذکر شدهاند ،بر می دید ،تحقیقات انجام شده به طور خاص
در ارتباط با نوع مسکن مورد نظر به طور کل و مساکن مورد توجه گروههای حاشیهنشین به
طور خاص ،به انجام نرسیده است و بیشتر کلیاتی در ارتباط با زندگی حاشیهنشینی و مشکلات
بهداشتی و زیست محیطی دنها مطرح کردهاند .در نتیجه انجام چنین مطالعهای ضروری و لازم
به نظر میرسد.
روش تحقیق
این مطالعه به روش توصیفی -تحلیلی به انجام رسیده و اطلاعات مورد نیاز از نمونهای به حجم
 411نفر از شهروندان ساکن در حوزه شمال شرق شهر مشهد گرددوری شدهاست .نمونه مورد
نظر بر اساس تعداد جمعیت ساکن در این منطقه و مطابق با نمونهگیری بر اساس جدول
مورگان انتخابشدهاند .خانوارها بر اساس شماره پلاکهای ارازه شده به هر خانوار در سرشماری
 13۹1مرکز دمار مرتب شده و بعد با انتخاب اولین خانواده به صورت تصادفی ،بقیه بر اساس
میزان نمونه مورد نیاز از فواصل مشخص ،برگزیده شدند .بهمنظور گرددوری دادهها ،از
پرس نامه محقق ساخته بهرهبرداری شدهاست .این پرسشنامهها قبل از استفاده بر اساس نظر
کارشناس مربوطه(کارشناسان علوم اجتماعی ،جغرافیا و اقتصاد که قبلا در ارتباط با مسازل
حاشیهنشینی تحقیق کرده بودند) و همچنین محاسبه دلفای کرونباخ ،از نظر روایی و پایایی
مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مجموع محاسبات و بررسیهای انجام شده ،قابلیت دنها (از
نظر شکلی و محتوایی و همچنین ضریب دلفای محاسبه شده در حد  )1۹برای گرددوری داده
ها تایید شد.
در این بررسی واحد تحلیل اطلاعات خانوار در نظر گفته شده است و به همین دلیل ،سرپرست
خانوارها به عنوان نمونه مورد پرس تعیین شده بود که در صورت عدم دسترسی به این فرد،
شخصی مورد پرس قرار میگرفت که بیشترین اطلاعات و در واقع بیشترین مسئولیت را در
ارتباط با گزین مسکن مورد نظر برای خانوار بر عهده داشت .انتخاب نمونه ،به نحوی صورت
گرفت که تقریبا تمام جمعیت مورد بررسی را در بر میگرفت و به همین دلیل نتایج حاصل از
قابلیت کاربردی مناسبی برای جامعه مورد بررسی و حتی گروه های مشابه برخوردار است .در
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نهایت دادههای گرددوری شده بعد از کد گذاری وارد نرم افزار  SPSSشده و با بهرهگیری از
مدل موجود(بر اساس نوع مقیاس مورد سنج ) ،همچون دزمونهای دماری کرومر ،1ضریب
احتمالی 2و دنالیز تشخیصی 3مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج
بر اساس اطلاعات گرددوری شده ،قریب به  56درصد افراد دارای مشاغل دزاد(عمدتا در بخ
اقتصادی غیر رسمی) هستند .بعد از این گروه ،کارگران ساختمانی قرار دارند که بی از 31
درصد از نمونه مورد پرس را به خود اختصاص میدهند .سایر گروه ها با اختصاص کمتر از
 15درصد نمونه مورد پرس  ،بیکار و از کار افتاده بوده و یا در سایر مشاغل مشغول بودهاند
شکل (.)2

شکل ( .)3وضعیت اشتغال نمونه مورد بررسی(نگارندگان)1393 ،

در خصوص وضعیت سواد ،میتوان گفت که بیشترین درصد را گروههایی که تحصیلات ابتدایی
داشتهاند ،تشکیل دادهاند که  41درصد از کل نمونه را در بر می گرفتند .بعد از این گروه
بیسوادان با  152۹درصد ،دارندگان مدرک سیکل  2۹درصد ،افراد دارای مدرک دیپلم 1327
1. Cramer's V
2. Contingency Coefficient
3. Discriminant analysis
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درصد و افراد دارای تحصیلات عالی(لیسانس ،فوقلیسانس و بالاتر) 127 ،درصد را به خود
اختصاص داده اند و کمترین میزان نیز به افرادی تعلق دارد که تحصیلات متوسطه داشته و تنها
 125درصد را شامل میشدند.
از نظر میزان دردمد خانوارها ،بیشتر در گروه دردمدی  411تا  611هزار تومان در ماه قرار دارند
و  3۹21درصد از کل جامعه را تشکیل میدهند .دردمدهای بیشتر از  611هزار تومان 2426
درصد و دردمدهای کمتر از  411هزار تومان  3526درصد از کل جامعه را شامل میشوند .با
توجه به مطالب فوق ،میتوان عنوان نمود که  422۹درصد از نمونه مورد بررسی در گروه اقشار
پایین 41 ،درصد متوسب و  1621درصد نیز در گروه بالا قرار دارند.
بررسی نوع واحد مسکونی نشان میدهد که عمده خانوارهای موردبررسی در واحدهای مسکونی
تکواحدی زندگی میکنند .این مقدار برای قشر پایین بی از  13درصد ،برای قشر متوسب
نزدیک به  76درصد و برای قشر بالا بی از  61درصد می باشد.
بررسی میزان رضایتمندی از محل ،در نمونه موردمطالعه نشان میدهد که عمده خانوارهای
موردبررسی در نمونه موردمطالعه از محل زندگی خود رضایت ندارد .این عدم رضایت برای قشر
پایین بی از  62درصد ،برای قشر متوسب بی از  54درصد و برای قشر بالا نزدیک به 47
درصد است.
در مورد دلایل رضایتمندی از واحد مسکونی مفاهیمی شامل؛ مساحت زیربنا ،میزان فضای باز،
نوع واحد مسکونی ،دسترسی به معابر اصلی ،دسترسی به معابر فرعی و سایر عوامل تأثیرگذار
بررسی شد .از میان عوامل فوق ،به نظر میرسد ،دسترسی به معابر اصلی و فرعی بیشترین
تأثیر را بر رضایت افراد موردمطالعه داشته است .زیرا این مقوله بیشترین فراوانی و درصد را به
خود اختصاص داده است که شامل  1321درصد حجم پاسخگویان میباشد.
در ارتباط با دلایل رضایتمندی افراد از سکونت در محلهای مورد مطالعه مفاهیمی همچون
کیفیت پایین واحد مسکونی ،تعداد محدود اتاقها ،کمبود فضای باز ،نورگیری نامناسب و
کوچک بودن واحد مسکونی مد نظر قرار گرفت .نتایج نشانگر دن است که اکثریت قریب به
اتفاق افراد کیفیت پایین واحد مسکونی را به عنوان اصلیترین عامل ذکر کردهاند.
بررسی معضلات محدوده مسکونی نشان میدهد که در نمونه موردمطالعه ،عمدهترین دغدغهها
در قشر پایین دور بودن از مرکز شهر با بی از  14درصد و دلودگی با  65درصد در صدر
فهرست قرار داشته است .در قشر متوسب و بالا دو دلیل اصلی دور بودن از مرکز شهر با بی از
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از  12درصد و

 17درصد و دلودگی با  74درصد برای گروه اول دور بودن از مرکز شهر با بی
دلودگی با  61درصد برای گروه دوم مشکل اصلی قلمداد میشده است.
با توجه به مصاحبههای اکتشافی انجام شده ،برای تعیین الگوی مسکن مورد نظر نمونه مورد
بررسی ،متغیرهایی نظیر نحوه تملک ،تحصیلات ،سال خرید واحد مسکونی و سن ،مد نظر قرار
گرفت که نتایچ دن در جداول ( )2-6ارازه شده است.
جدول ( .)3ارتباط میان نوع الگوی مسکن و نحوه تملك(نگارندگان)1393 ،
نحوه تملک

ارتباط میان نوع الگوی مسکن و
نحوه تملک
نوع
الگوی
مسکن

مالک

کل

مستأجر

دو واحدی دارای حیاط

33

52

15

دپارتمانی

1۹

34

53

ویلایی

17۹

۹3

272

کل

231

17۹

411

:Cramer's V

.26۹

Sig=.000

جدول ( .)3ارتباط میان نوع الگوی مسکن و تحصیلات(نگارندگان)1393 ،
ارتباط میان نوع الگوی مسکن و تحصیلات

نوع الگوی
مسکن
Cramer's
:V

تحصیلات
زیر دیپلم

کل

دیپلم و بالاتر

دو واحدی دارای حیاط

66

1۹

15

دپارتمانی

41

12

53

ویلایی

241

31

2725

کل

341

62

411

.146

Sig=.013
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جدول شماره ( .)0ارتباط میانسال خريد واحد مسکونی و نوع الگوی مسکن(نگارندگان)1393 ،
سال خرید واحد مسکونی

ارتباط میانسال خرید
واحد مسکونی و نوع الگوی
مسکن

11

دو واحدی
نوع

قبل از سال

دارای حیاط

از سال  11تا
15

13

از سال  16تا

کل

۹1
6

13

32

الگوی

دپارتمانی

4

11

4

1۹

مسکن

ویلایی

77

45

5۹

111

کل

۹4

6۹

6۹

232

Contingency
:Coefficient

Sig
=.017

1/221

جدول ( .)1ارتباط میان سن و نوع الگوی مسکن(نگارندگان)1393 ،
سال خرید واحد مسکونی

ارتباط میان سن و نوع
الگوی مسکن

زیر31سال

دو واحدی

سال

از  46سال
به بالا

31

37

17

15

دپارتمانی

15

24

14

53

ویلایی

4۹

126

۹7

۹5

117

121

دارای حیاط
نوع

31تا45

کل

الگوی
مسکن
کل

Contingency
:Coefficient

1/1۹3

27
2
41
1
Sig
=.003
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نتیجهگیری
همانطور که در جدول شماره  1دمده است در میان متغیرهای ذکرشده ،تنها چهار متغیر نحوه
تملک ،تحصیلات ،سال خرید و سن تأثیر معناداری بر نوع الگوی مسکن مورد تمایل داشته
است .درواقع ،میتوان گفت در تمامی وضعیتهای موردمطالعه ،همواره مسکن ویلایی اولویت
اول گروههای مختلف بوده است ،اما دنچه باعث تفاوت میشود ،در نسبت تمایل به انواع دیگر
الگوی مسکن یعنی دو واحدی حیاط دار و دپارتمانی میباشد.
جدول ( .)4ارتباط میان الگوی مسکن مورد تمايل و متغیرهای تحقیق(نگارندگان)1393 ،
متغیرهای تحقیق

نوع
الگوی
مسکن

وضعیت ارتباط

توضیحات

سابقه سکونت

عدم ارتباط
معنادار

میانگین ده سال است

محل سکونت قبلی

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً از سایر نقاط شهر هستند

دلایل سکونت در محل

عدم ارتباط
معنادار

دلیل اصلی قیمت مناسب زمین و
مسکن

نوع واحد مسکونی

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً تکواحدی است

مساحت واحد مسکونی

عدم ارتباط
معنادار

میانگین  76متر می باشد

رضایت از واحد مسکونی

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً ناراضی هستند

دلیل رضایت از واحد
مسکونی

عدم ارتباط
معنادار

دسترسی به معابر اصلی مهمترین
دلیل

دلیل عدم رضایت از واحد
مسکونی

عدم ارتباط
معنادار

کیفیت پایین و کوچک بودن
واحد مسکونی

معضلات محدوده

عدم ارتباط
معنادار

بزهکاری و خدمات پایین
مهمترین معضلات

سن

ارتباط
معنادار

میانگین  41سال هست

شغل

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً کارگر و شغل دزاد
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تحصیلات

ارتباط
معنادار

اکثراً ابتدایی و سیکل

نحوه تملک

ارتباط
معنادار

اکثراً مالکیت بدون سند معتبر
دارند

سال خرید

ارتباط
معنادار

میانگین  12سال هست

اجارهبها

عدم ارتباط
معنادار

میانگین اجارهبها  152هزار تومان
هست

رهن

عدم ارتباط
معنادار

میانگین رهن  2میلیون تومان
هست

باورپذیری به اجرای طرح

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً باورپذیری کمی به اجرای
طرح دارند

توانایی پرداخت وام

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً دمادگی برای پرداخت
وامدارند

میزان پرداخت قسب

عدم ارتباط
معنادار

اکثراً تا سقف  111هزار تومان
عنوان کردهاند

هزینه نوسازی

عدم ارتباط
معنادار

میانگین یکمیلیون و هفتصد
هزار هست

دردمد خانوار

عدم ارتباط
معنادار

میانگین  561هزار تومان

پسانداز ماهیانه

عدم ارتباط
معنادار

میانگین  11هزار تومان

نکته بسیار مهم دن است که نوع دیدگاه و نظرات خانوارهای موردمطالعه نسبت به الگوی
مسکن مورد تمایل تقریباً مشابه یکدیگر بوده و اغلب خانوارهای موردمطالعه خواهان مساکن
ویلایی در مناطق در نظر گرفتهشده هستند .هرچند عواملی نظیر سن ،تحصیلات ،نحوه تملک و
سال خرید تا اندازهای و بهطور معنادار توانستهاند بر روی نوع الگوی مورد تمایل خانوارها
تاثیرگذار باشند .درواقع ،خانوارهایی مسکن دو واحدی حیاطدار و دپارتمانی را ترجیح دادهاند
که دارای این مشخصات خاص بودهاند :سرپرست زیر  31سال سن داشته؛ مدرک تحصیلی وی
دیپلم و بالاتر بوده ،مسکن خود را به شکل استیجاری در اختیار داشته و در فاصله زمانی
 1315 -1311در مناطق موردمطالعه ساکن شده است .از سویی ،گرای این گروه ،میتواند
بهعنوان فرصتی در این طرح به منظور جذب گروههایی که به لحاظ سنی و فرهنگی در
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وضعیت مناسبتری قرار دارند و به جهت مستأجر بودن نیز نیاز بیشتری برای جابجایی دارند،
تلقی گردد .از سوی دیگر ،با درصد بیشتری از خانوارهایی روبرو هستیم که سرپرست خانواده به
لحاظ سنی بی از  31سال داشته و به لحاظ تحصیلی زیر دیپلم بوده و ازنظر تملک ،صاحب
واحد مسکونی میباشد .این گروه که بعضاً به جهت قدمت حضور در منطقه جزء قدیمیترها
هستند ،خواهان منازل ویلایی میباشند.
با توجه به نتایج بهدستدمده ،بهطورکلی میتوان اذعان داشت که اغلب خانوارهای محدودههای
موردمطالعه در سالهای اخیر از سایر مناطق شهر به حاشیه منتقلشدهاند که مهمترین دلیل
دنها قیمت مناسب زمین و مسکن ( 73درصد) در مناطق موردمطالعه بوده است .دنها
مهمترین مشکل خود را در این مناطق بزهکاری و خدمات پایین شهرداری دانستهاند و همین
امر در کنار دیگر مشکلات باعث شده است که اکثر دنها از سکونت در این محدوده اظهار
نارضایتی( 54درصد) کرده و به دنبال فرصتی برای جابجایی( 63درصد) باشند.
علاوه بر دن ،مهمترین مشکلاتی که خانوارها در قشرهای مختلف در مناطق موردمطالعه با دن
روبرو هستند ،زیست مطلوب ،کیفیت پایین واحد مسکونی و کوچک بودن واحد مسکونی
عنوانشده است و از سوی دیگر ،مهمترین عوامل رضایت از فضای زندگی خود را مساحت
زیربنا و دسترسی به معابر اصلی و فرعی دانستهاند .درنتیجه ،میتوانیم چنین ارزیابی نماییم که
ساخت مساکن مناسب برای قشرهای مختلف مردم در مناطق موردمطالعه باید دارای
ویژگیهای زیر باشد:


کیفیت واحد مسکونی.



وسعت واحد مسکونی و

 دسترسی به معابر اصلی و فرعی.
با توجه به مطالعات صورت گرفته و شاخصهای بررسیشده ،میتوان گفت که هر یک از اقشار
اجتماعی الگوهای ویژهای از مسکن را مد نظر دارند که عبارتند از:
قشر بالا به لحاظ درآمد ،شغل و تحصیلات

این گروه که قدمت حضور بالایی در محدوده دارند ،محل سکونت قبلی دنها دیگر مناطق شهر
مشهد بوده است و دلیل انتخاب محل سکونت خود را قیمت مناسب دن ذکر کردهاند ،ایدهدل-
های ویژهای را مد نظر دارند .چرا که هم اکنون ،اکثراً در مسکن تکواحدی سکونت داشته و
اغلب از وضعیت کیفی و همچنین پایین بودن مساحت واحد مسکونی خود ناراضی هستند.
همچنین به دلیل وجود بزهکاری و عدم ارازه خدمات ،از محلهای که در دن زندگی میکنند
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رضایت چندانی ندارند .نیمی از دنها مالک بدون سند و نیمی مستأجر هستند .ضمن اینکه بین
 211تا  411هزار تومان توانایی بازپرداخت ماهیانه وام بهصورت قسب دارند .نوع الگوی مورد
تقاضای دنها برای سکونت ویلایی و دپارتمانی است .میزان توان پرداختی این قشر جهت
نوسازی مسکن خود 2 ،تا  21میلیون تومان است و اکثراً مایلاند واحد مسکونی خود را با یک
واحد نوساز تعویض کنند .مساحت کنونی واحدهای مسکونی این قشر ،بین  51تا  75متر است.
قشر پايین به لحاظ درآمد ،شغل و تحصیلات

قدمت سکونت این قشر در محدوده نسبت ًا پایین است .محل سکونت قبلی دنها دیگر مناطق
شهر مشهد بوده است و دلیل انتخاب محل سکونت خود را قیمت مناسب دن ذکر کردهاند .در
مسکن تکواحدی زندگی کرده و به دلیل مساحت پایین ،از واحدهای مسکونی خود ناراضی
هستند .همچنین مهمترین معضلات محدوده خود را بزهکاری و خدمات پایینبر شمردهاند .تا
مبلغ  111هزار تومان در ماه توان پرداخت ماهیانه اقساط را جهت بهرهمندی از وام مسکن
دارند؛ اما توانایی نوسازی واحد مسکونی خود را ندارند .ضمن این که مساحت کنونی واحدهای
مسکونی دنها بین  25تا  51مترمربع است.
قشر متوسط به لحاظ درآمد ،اشتغال و تحصیلات

قدمت سکونت این قشر ،نسبت ًا پایین است .محل سکونت قبلی این قشر ،سایر مناطق شهر
مشهد عنوان گردیده است .به دلیل کیفیت پایین ،از واحدهای مسکونی خود ناراضی هستند.
خدمات پایین را علت اصلی نارضایتی از محله خود ذکر نمودهاند .تا مبلغ  111هزار تومان
توانایی بازپرداخت ماهیانه وام مسکن را بهصورت اقساطی دارند .اکثراً مالک بدون سند
واحدهای مسکونی خود هستند .دو شیوهی خرید عادلانه املاک و تعویض ملک با واحد نوساز را
برای مشارکت مدنظر قرار دادهاند .ضمن این که مساحت کنونی واحدهای مسکونی دنها بین
 51تا  75مترمربع است.
در پایان میتوان گفت الگوی مسکن برای قشر پایین بی از  72درصد تمایل به داشتن واحد
مسکونی ویلایی داشته و نزدیک به  11درصد نیز دپارتمان حیاط دار را تقاضا کردهاند .برای
قشر متوسب بی از  66درصد تمایل برداشتن واحد مسکونی ویلایی داشته و نزدیک به 21
درصد نیز دپاتمان حیاط دار را تقاضا کردهاند .برای قشر بالا نیز بی از  51درصد تمایل به
داشتن واحد مسکونی ویلایی داشته و نزدیک به  31درصد نیز دپارتمان حیاط دار را تقاضا
کردهاند.
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پیشنهادها
نوع الگوی مسکن مورد تمایل خانوارها نشان میدهد که خانوارها اغلب به دنبال موقعیتهایی
هستند که بتوانند استقلال خود را حفظ نمایند .به نظر میرسد امکان بردورده کردن
خواستههای خانوارها مبنی بر در نظر گرفتن منازل ویلایی وجود ندارد ،اما میتوان در طراحی
مساکن ارزانقیمت حداکثر امکان استقلال خانوار که میتواند به دنها احساس امنیت بدهد،
ایجاد نمود.
در مواردی که واگذاری مسکن احداثشده توسب دولت به اقشار کمدردمد صورت گرفته،
ناتوانی اقتصادی خانوارها و عدم سنخیت نقشههای واحدهای مسکونی با سبک زندگی دنها،
موجب دستبهدست شدن مساکن و تحقق نیافتن اهداف میشود که باید در این زمینه
راهکارهای لازم را مورد توجه قرار داد.
شهرداریها ،بهعنوان مسئولین بخ منطقهبندی میتوانند از طریق برخی از ابزارهای موجود،
نظارت و کنترل بیشتری بر طراحی واحدهای مسکونی جدید داشته و یا مجموعههای قبلی را
بهبود و ارتقا بخشند .این کار از طریق تصویب و یا رد طرحهای ارازهشده و اعمال قوانین
منطقهبندی امکانپذیر است.
نهادهای محلی که رابب میان مدیریت شهری و مردم عادی میباشند ،در بیشتر سکونتگاههای
غیررسمی مشهد وجود نداشتهاند و قطع این حلقه واسب به بیاعتمادی میان طرفین انجامیده
است .دو دلیل عمده برای این مشکل میتوان برشمرد ،نخست این که رویکردهای مشارکتی
با وجود تمام تأکیدی که در دهه گذشته از سوی مشاوران و متخصصان عنوان شده ،هنوز
بهخوبی در دستور کار برنامههای شهرسازی ،مدیریت شهری و بهسازی شهری قرار نگرفته
است .بهعبارتدیگر ،مشارکت مردم در اموری که ارتباط مستقیمی با دنها دارد ،هنوز در
قوانین نهادینه نشده است .دومین عامل ،به رسمیت شناخته نشدن حاشیهنشینان بهعنوان
شهروندان صاحب حق است.
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