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مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایالم؛ و دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی

حسین مهدیزاده
استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
تاریخ دریافت 1396/04/01 :تاریخ پذیرش1396/10/12:

چ يك ده
مسکن از نیازهاي اولیه هر انسان به شمار میآید و در کشورهاي مختلف ،دولتها اقدامات و برنامهریزيهاي جامعی را در زمینۀ
تأمین مسکن اقشار مختلف انجام دادهاند .یکی از این اقداماتها در ايران در چند سال اخیر ،سياست مسكن برای طبقات كمدرآمد
است كه با نام "مسكن مهر" شناخته ميشود .با توجه به اجرا و تكميل اغلب فازهاي آن ،ضروري است با روشهـاي مختلـف ،آثار

و پیامدهای آن مورد بررسي قرار گيرد .هدف این پژوهش بررسی اثرات پروژه هاي مسکن مهر شهر ایالم بر تشویق روستائیان به

مهاجرت و اسکان در این پروژها میباشد .بر همین اساس ،نوع تحقیق کاربردي ،روش تحقیق توصیفی و تحلیلی ،روش گردآوري

اطالعات کتابخانهاي و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطالعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای  tو فریدمن)
است .جامعه آماري تحقیق ،شامل خانوارهای مهاجر روستایی ساکن پروژههای مسکن مهر محلۀ جانبازان شهر ایالم است که در

فواصل سالهای  1391تا  1395به این شهر مهاجرت کردهاند که بر اساس نمونهگیری گلوله برفی تعداد  86سرپرست خانوار بهدست
آمد .نتایج تحقیق نشان میدهد که "تسهیالت بانکی مربوط به مسکن مهر" بر تشویق مهاجرت روستائیان به شهر مؤثر بوده است؛
همچنین ،نتایج تحقیق نشان میدهد که "نظارت و مصوبههای دولتی مرتبط با مسکن مهر" بر تشویق مهاجرت روستائیان به شهر مؤثر
بوده است.

واژگان کلیدی :مسکن مهر ،مهاجرتهای روستا – شهری ،شهر ایالم

( -1نویسنده مسئول) alibigy@yahoo.com
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مقدمه
مسکن از جمله مسائل اجتماعی است که ابعاد گوناگون دارد که باید با دیدی همه سو نگر به سراغ آن رفت (منجذب
و مصطفی پور .)2 :1392 ،سياسـتهـاي مسـكن مهـر از جملـه مهمترين سياستهـاي مسـكن در دولـتهای نهـم
و دهـم بوده اسـت که ابتدا در قالب بند "د" تبصره  6قانون بودجه در سال  1386به پیشنهاد دولت و با تصویب
مجلس شوراي اسالمی فعالیت خود را شروع کرد .مطالعات و دستورالعملهاي اجرایی آن در سال  1387تدوین و
عملیات اجرایی آن نیز از سال  1388آغاز شد و در حال حاضر نیز بخش اعظم از این طرح به نتیجه نهایی و بهرهبرداري
رسیده و بخش اندک باقی مانده این طرح در مراحل اجرایی و ساخت قرار دارد (پورمحمدي و اسدی.)173 :1393 ،
طرح موسوم به مسكن مهر ،بيش از هر چيـز ،در جهـت تـأمين مسـكن ارزان قيمت براي گروههاي كم درآمد ،بهويژه
شهري كه قـادر بــه تهيــه مســكن در شــهرها نبــودهانــد ،موجوديــت يافتهاست (مسعوديراد .)66 :1388 ،این
طرح بر حذف قیمت زمین از قیمت خانه استوار شده بود و بر این اساس وا گذاریها بدون احتساب ارزش زمین
انجام گرفت (پرهیزگار و شاهدی .)46 :1389 ،ايـن دسـته از تصـميمگيـريهـا ،در زمـرة سياستهاي ارزشي دولت
جـاي مـيگيرنـد (سـعيدي رضواني و كاظمي.)131 :1390 ،
در این راستا ،در برنامهریزيهـاي اولیـۀ طـرح مسـکن مهـر ،در راسـتاي جلـوگیري از مهـاجرت افـراد ،بهویژه از
روستاها و شهرهاي کوچک به شـهرهای متوسط و کالن ،بـراي متقاضـیان بهـرهمنـدي از تسـهیالت شرایطی در نظر

گرفته شده بود .مطـابق بنـد "ج" مـاده  21دسـتورالعمل اجرایـی آیـیننامـه بنـد "د" تبصره  6قانون بودجه سال
 ،1386متقاضیان بایستی حداقل داراي پنج سال سـابقه سـکونت در شهرهاي محل تقاضا باشند ،اما متأسفانه در عمل،
از آغاز ثبتنـام واحـدها ،بـه شـرایط ایـن بنـد چندان توجه نشده و با توجه بـه عظمـت طـرح ،در عمـل امکـان
اعمـال ایـن کنتـرلهـا بسـیار ضعیف است و تاکنون نیز شمار بسیار زیادي از خـانوارهـای روستایی به شهرها
مهاجرت کرده و در مسکن مهر شهرها ساکن شدهاند .همچنــین عامــل دیگــري کــه بــه مســئلۀ مهــاجرت در
مســکن مهــر دامــن زده« ،مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر» است که باالخره پس از بحث و اختالف
نظرهاي فـراوان و بـا انتقاد از سیسـتم کنترلـی حـاکم در مسـکن مهـر ،از سـوي معـاون اول رئـیس جمهـور در
دولـت یازدهم ابالغ شد که طبق این مصوبه ،امکـان نقل و انتقال واحدهاي مسکن مهر حتـی به افـرادي هـم کـه
واجـد شـرایط مـذکور در مـاده  21دستورالعمل اجرایـی آیـین نامـه بنـد «د» تبصـره  6قـانون بودجـه سـال 1386
نیسـتند ،وجود دارد؛ بنـابراین ،دیگـر هـیچ سـدي بـر سـر راه مهـاجرت متقاضیان مسکن مهر وجود ندارد و میتـوان
گفـت عمـ ًالًال مسـکن مهـر بـه افـزایش مهـاجرت از روستاها و شهرهاي کوچکتر به طرف کالن و متوسط شهرها
کمک نموده است (بابائی و قربانپور راسخ .)44 :1394 ،بنابراین ،با توجه به مطالب عنوان شده این تحقیق به دنبال
پاسخگویی به این سؤاالت میباشد که:
 .1آیا تسهیالت بانکی مرتبط با پروژههای مسکن مهر بر مهاجرت روستائیان به شهر موثر بودهاند؟
 .2آیا سیستم نظارتی و مصوبههای دولتی مرتبط با پروژههای مسکن مهر بر مهاجرت روستائیان به شهر موثر بودهاند؟
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پیشینه
زنجانی و همکاران ( )1390پژوهشی با عنوان "بررسی جنبههای اجتماعی مسکن مهر (مطالعه موردی شهرستان کرج)"
به عمل آوردهاند .بر اساس یافتههای تحقیق مشخص شد که از متقاضیان مسکن مهر آزاد شهرستان کرج 90 ،درصد
سرپرستان خانوار ،مرد و  10درصد دیگر ،زن هستند .مردان سرپرست خانوار ،با توجه به سطح تحصیالتشان و میزان
درآمد و وضعیت اشتغالشان ،دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین هستند و متوسط بعد خانوارشان نیز بیش از
متوسط بعد خانوار شهری است و از طرفی ،مهاجران را افرادی تشکیل میدهند که از روستا و شهرهای غیر کالن به
کرج نقل مکان کرده و بیکار و جویای کارند که این مورد در بحث مسکن مهر و مهاجرت قابل تأمل است.
عالئی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان "کیفیت سنجی پایداری در مساکن ارزان قیمت (نمونه موردی مسکن

مهر شرف آباد ،شهرستان اسالمآباد غرب)" بیان میکند که شرایط برای زندگی مطلوب انسان قرن  21باعث شد که

مردم اقدام به مهاجرت از روستاها به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ نمایند .در این راستا ،مهاجرت به
خودی خود مشکل محسوب نمیشود اما زمانی که بستر مناسب و زیرساختهای الزم و از پیش تعیین شده برای
جمعیت سرریز شده به یک منطقه وجود نداشته باشد مهاجرت نتایج رضایت بخشی به همراه نخواهد داشت .این
مسئله باعث رشد بیرویه شهرها در مناطق حاشیهای آن شده و ساکنان را با کمبود امکانات زیرساختی بهداشتی
آموزشی و غیره مواجه خواهد ساخت که این خود با توجه به عصر پایداری بشر موجب ظهور پدیده ناپایداری در
عرصه زندگی انسان خواهد بود .ازطرفی ،مسئله فرهنگ بهعنوان شالوده فکری مهاجران و عدم تطبیق فرهنگ ذاتی
آنان با محیط جدید میتواند موجب آسیبهای اجتماعی جدیدی گردید .از این رو ،پیشنهاد گردیده دولت با
برنامهریزی از پیش تعیین شده (به ویژه در عرصه مسکن) مانع ازایجاد جریانات ناپایدار درحوزه شهرها شود.
بابایی و قربانپور ( )1393در پژوهشی به "ابعاد جرمزایی سیاست مسکن مهر" پرداختهاند .نتایج نشان میدهد که از
بعد بوم شناختی ،مسکن مهر با داشتن شاخصهای تراکم جمعیتی باال ،تفکیک و جداییگزینی و دامن زدن به مهاجرت
افراد در معرض خطر باالی جرمخیزی قرار دارد .این مقاله راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیتهای جرمزا
پیشنهاد مینماید ،نظیر پایبندی به اهداف اولیۀ طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و
آییننامههایی که ابتدا برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با
متخلفان که میتواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کالنشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و
همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند.

کیانی و همکاران ( )1395در مطالعهای به بررسی "مدل معادالت ساختاري و تلفیقی علل و پیامدهاي مهاجرت

روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند" پرداختند .بر اساس نتایج این مطالعه ،علل و پیامدهای مهاجرت روستایی
هر کدام جداگانه در سه گروه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و کالبدی -خدماتی قابل تقسیم بندیاند .این علل و
پیامدها همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر داشته و برهم اثرگذارند .از دید پاسخگویان ،مؤثرترین علل
و پیامدهای مهاجرت روستایی ،عوامل اقتصادی است .این عوامل در بعد علل و پیامدها ،باالترین میانگین همبستگی
با سایر علل و پیامدها را دارد .بر طبق این نظریه ،مهاجرت انگیزههای اقتصادی خاصی دارد .در این مدل فرض میشود
مهاجران بر اساس به حداکثر رساندن منافع مورد انتظار دست به مهاجرت میزنند.
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شعوری و همکاران ( )1396در مقالهای با عنوان تاثیر "عوامل کالبدی بر افزایش جرم خیزی در مسکن مهر اظهار
نمودهاند که رویه اجرایی ماهیت مساکن مهر ایجاد شده در ایران با سیاستهای عمومی حاشیهگرایی ،کوچکسازی و
بلند مرتبه سازی همراه است .مهمترین مشکلی که سیاستگذاری مسکن مهر با آن روبروست ،یکسان پنداری فضاهای
مختلف شهری در کشوری با تنوع اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،کالبدی و جغرافیایی مانند ایران است .ابعاد جرمخیزی
سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد از منظر ویژگی های
کالبدی مسکن که ویژگیهای اجتماعی آن را نیز تحت تاثیر قرار میدهد ،قابل بررسی است .به این صورت که تراکم
مسکن باعث تراکم جمعیت میشود و دامن زدن به مهاجرت افراد ،تعارض فرهنگی ،خال هنجاری و همچنین دامن
زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (از جمله احساس امنیت ،اعتماد و همبستگی ساکنان) را به همراه دارد که این
علل باعث میشود که مسکن مهر در معرض خطر باالی جرمخیزی قرار گیرد.
گپاالن و ونکاتارامان ( )2015در مقالهای به " مسکن مقرون به صرفه :سیاست و عمل در هند" بیان میدارد که مسکن
مقرون به صرفه یک مسئله ای است که بسیاری از کشورها در جهان درگیر آن هستند ولی در هند ،این مسئله به علت
کمبود تقریبًاًا  18میلیون مسکن در کشور خیلی بیشتر قابل لمس است که  99درصد از این کمبودها در اقشار کم درآمد
جامعه نمایان است .همچنین این مقاله تعاریف مسکن ارزان قیمت در هند و سراسر جهان با موضوعاتی مانند تعاریف
مختلفی از مسکن مقرون به صرفه؛ موسسات و سازمانهای مسئول تشکیل و اجرای سیاست های مسکن مقرون به
صرفه در دولت ؛ فرصتها و چالشها در مسکن مقرون به صرفه و همچنین بحث در مورد کسب تجربه بین المللی
در این بخش را مطرح می کند.

چن )2016( 1در مقاله ای با عنوان "سیستم مسکن و شهرسازی در جمهوری خلق چین ،چگونگی تاثیر تغییر و

تحوالت در سیستم مسکن در جمهوری خلق چین بر الگوی شهرنشینی را مورد بررسی قرار میدهد و متعاقبًاًا تحلیل
می کند که در جمهوری خلق چین چگونه تغییر در مدل تهیه مسکن بر عواملی چون مهاجرتهای روستا -شهری،
تحرک کار بین شهری ،تامین مالی زیرساختهای شهری و فعالیتهای اقتصادی شهری عامالمنفعه تاثیر می گذارد.
تجربه جمهوری خلق چین از تعامل بین سیستم خانهسازی و شهرنشینی بینظیر است ،اما آن به وضوح نشان میدهد
که یک سیستم خانهسازی موثر که میتواند پاسخگوی ارائه مسکن مناسب و مقرون به صرفه باشد برای موفقیت در
رسیدن به آرمان شهری سازی فراگیر و عدالت محور بسیار مهم است.
مبانی نظری
مسکن ،اسم مكان است بر وزن َمَمف َعَعل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده َكَسَس َكن به معني آرامش ميآيد و در
اصطالح به مكاني ميگويند كه انسان در آن زندگي ميكند (پورمحمدی .)54 :1379 ،جایی است که در مقابل فضاهای
متنوع و پر سر و صدا قرار دارد .محلی است که مردم پس از تالش روزانه دور از هیاهوی ناشی از کار و فعالیت برای
استراحت و زیست سالم به آنجا پناه مـیآورنـد .معنی منزل نیز یعنی محل فـرود و نزول .مسكن مهر ،طرحي است
توسط دولت نهم براي خانه دار شدن افراد كم بضاعت و فاقد خانه كه در قالب پروژه بزرگ ساخت كي

ميليون و
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1

بررسی اثرات پروژههای مسکن مهر بر مهاجرتهای185 ...

پانصد هزار واحد مسكوني اجرا شده و یا در حال اجراست که پس از ثبت نام افراد دراین طرح ،شرایط آنها برای
گرفتن خانه توسط مجریان ذیصالح بررسی شده و اگر افراد دارای شرایط الزم باشند به تعاونی مسکن معرفی شده
تا با گرفتن وجه تعین شده برای آنها خانه ساخته و تحویل متقاضیان داده شود (بزم آمون.)6 :1386 ،
مسکن مهر به منظور ایجاد زمینه و بسترسازي براي تأمین مسکن مناسب براي آحاد ملت و بهویژه اقشار کم درآمد،
تقویت نقش حکمیتی دولت در امر تأمین مسکن و در راستاي حصول به عدالت اجتماعی و توانمندسازي گروههاي
کمدرآمد با رویکرد تقویت تعاونیهاي مسکن ،خیرین مسکنساز و نهادهاي حمایتی ،حصول مدیریت یکپارچه و

منسجم ،کاهش سهم زمین در قیمت تمام شدۀ واحد مسکونی و حمایت و هدایت انبوهسازي در قالب بند"د" تبصره

 6قانون بودجه سال  1386کل کشور با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان متولی برنامهریزي و هدایت
بخش مسکن ،تهیه و در اردیبهشت  1386به تصویب هیات وزیران رسید .گروه هدف این برنامه نیز اشخاص فاقد
مسکن ملکی دهکهاي درآمدي پایین و میانی تعیین شد .در همین راستا پس از طی مراحل ابتدایی و تقسیم کار
صورت گرفته ،ثبتنام از متقاضیان انجام گردید .سازمان مسکن و شهرسازي پس از تطبیق شرایط متقاضیان ،به
تخصیص زمین مورد نیاز براي تعاونی مسکن مربوط اقدام خواهد کرد تا عملیات آمادهسازي و احداث مسکن از
طریق تعاونی مسکن با انتخاب مجري ذيصالح انجام شود (دفتر برنامهریزي و اقتصاد مسکن.)16 :1389 ،
مهاجرتهای روستایی
مهاجرت روستایی برای اولین بار در سال  1892میالدی توسط گراهام 1انگلیسی به کار برده شد .معادلهای این
عبارت که در منابع گوناگون ذکر میگردند عبارتاند از :کوچ داخلی ،برونکوچی روستایی ،ترک روستاها،
روستاگریزی ،خالی شدن روستاها ،برونکوچی روستا به شهر و در نهایت ترک سرزمین (پیتیه .)1 :1369 ،با این
وجود ،براي مهاجرت تعريف يگانهای در دست نيست ،زيرا راه يکسانی براي اندازهگيری وجود ندارد و هنوز هم
تعريفی از مهاجرت كه فارغ از فرآيند اندازهگيری باشد ،در توافق عمومی قرار نگرفته است ،ولي به طوركلي ،مفهوم
مهاجرت در برگيرندۀ چهار بعد ويژه تغ يي ر در مکان ،اقامتگاه ،زمان و فعاليت است (اوبراي .)82 :1370 ،مهاجرتهای
روستا -شهري همواره بهعنوان يكي از انواع مهم مهاجرت مطرح بوده است .اگرچه مهاجرت خود به خود پديدهاي
منفي محسوب نمیشود و حتي گاه بهعنوان راه حلي براي برونرفت از بنبستهاي محروميتي در زمينههاي گوناگون
مطرح میشود ،اما ياد آور اين نكته اسـت كـه عدم دقت در برنامهریزیها و عدم تعادل در تخصيص امكانات در شهر
و روستا ،حاشيهنشيني را بهعنوان يكي از پيامدهاي مهاجرت بیرويه و غيرمدون مطرح ساخته است (م كي ان كي ي و
آرزومندان .)27 :1391 ،مهاجرت از روستاها به شهرها بهعنوان جزء الينفك فرآيند توسعۀ اقتصادی مطرح ميباشد
بهگونهای كه برخي اقتصاددانان ،توسعۀ اقتصادی را معادل انتقال نيروي كار از بخش كشاورزي به صنعت تعريف
مينمايند (لوئيس 150:1954 ،؛ في و رانيس .)537 :1961 ،اندرسون2فقر روستا يي ان را عامل اصلي مهاجرت به شهرها
ميداند و معتقد است كه روستا يي ان براي فرار از آسيبهاي ناشي از فقر روانه شهرها ميشوند (اندرسون.)2 :2002 ،
Graham.
. Anderson

1.
2
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پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی– تحلیلی است و براي
گردآوري اطالعات از روشهاي ميداني (پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است .جامعه آماري تحقیق،
شامل مهاجرین روستایی به شهر ایالم در فواصل سالهای 1391تا  1395است که بر اساس نمونهگیری گلوله برفی
تعداد  86خانوار بهدست آمد .سطح پایایی پرسشنامۀ تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/678بهدست آمد که
بیانگر ضریب اعتماد باال است .روش تجزیه و تحلیل اطالعات به صورت آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) و
استنباطی (آزمونهای  tو فریدمن) صورت گرفته است .براین اساس و به منظور دستیابی به نتایج مطلوب ،پرسشنامهای
محققساخته جهت بررسی اثرات پروژههای مسکن مهر بر مهاجرتهای روستایی به شهر ایالم در  4معرف مربوط به
شاخص "بهـرهمنـدي از تسـهیالت بانکی" و  4معرف مربوط به شاخص "سیستم نظارتی و مصوبههای دولتی" در
تدوین شد که پس از مشاوره با اساتید
و کارشناسان متخصص در موضوع مربوطه ،معرفهای نهایی بهدست آمد و در تدوین نهایی پرسشنامه لحاظ گردید
(جدول .)1
جدول  -1مولفهها ،شاخصها و معرفهای پژوهش
معرف

شاخص

تعداد

وام  22/5میلیونی مسکن مهر
تسـهیالت مسکن مهر

سود پایین ( 4درصدی) وام مسکن مهر
بازپرداخت بلند مدت  15و  20ساله وام مسکن مهر

4

پلکانی شدن باز پرداخت قسط وام مسکن مهر
عدم یا کم توجهی دولت به بنـد شرایط بهرهمندی از تسهیالت
سیستم نظارتی و مصوبههای

مصــوبه آزادسازي نقل و ا نتقال مسکن مهر

دولتی

واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله

4

پرداخت هزینه ساخت مسکن به شیوه تدریجی
تعداد کل

8

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

معرفی منطقه مورد بررسی
شهر ايالم از نظر موقع جغرافيا يي در  46درجه و  26دقيقه طول شرقي و  32درجـه و  38دقيقـه عـرض شـمالي
واقع شده است و از نظر موقع ّيّيت جغرافیایی در شمال غربی استان ایالم و مغرب ايران قرار دارد .ارتفاع اين شهر از
سطح دريا  1363متر است .اين شهر در درهاي كوهستاني و در شمال شرقي دشتي به مساحت  25يك لومتربع در دامنه
جنوبي كبيركوه از سلسله جبال زاگرس واقع شده است( .حسینزاده دلیر و ملکی .)74 :1386 ،شهر ایالم بر اساس
سرشماری  1390دارای جمعیتی معادل  172213نفر در قالب  42613خانوار میباشد که از این تعداد جمعیت 87221
نفر مرد و  84992نفر زن است که بیانگر نسبت جنسی  102/62میباشد (مرکز آمار ایران .)1390 ،پروژههای مسکن
مهر مورد مطالعۀ این پژوهش در محلۀ جانبازان (ویژین) شهر ایالم و در ضلع شمال شرقی این شهر واقع گردیده
است (شکل )1
با توجه به سوابق موجود طرح آمادهسازي این منطقه درسال  1386آغاز و طرح تفصیلی آن نیز تهیه شده بود .این
سایت در قالب تعاونیهاي مسکن مهر و شامل  79بلوک ساختمانی و  1906واحد مسکونی میباشند که در زمینی با
مساحت بالغ بر  25000متر مربع درمنطقه شمال شرق شهر ایالم در منطقهاي بنام جانبازان (ویژین) در سه گروه

بررسی اثرات پروژههای مسکن مهر بر مهاجرتهای187 ...

مشاغل آزاد ،کارگری و کارمندی (جدول  )2که طرح آمادهسازي این منطقه درسال  1386آغاز و در سال  1388شروع
به ساخت شدهاند .در سال 1391پروژهها تکمیل گردیده و به صاحبانشان واگذار گردیدند (میرجعفریان و همکاران،
5 :1395؛ و مراجعه حضوری به سازمان راه و شهرسازی استان ايالم.)1395 ،

شكل .1موقعیت پروژههای مسکن مهر مورد مطالعۀ شهر ایالم منبع :نگارندگان

جدول  .2تعداد واحدهای مسکن مهر محله جانبازان شهر ایالم به تفکیک گروه مشاغل
گروه

تعداد بلوک

تعداد
واحد

وضعیت واگذاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ پایان

تعداد نمونه

پروژه

کارمندان

45

1080

واگذاری شده

1388

1391

14

کارگران

6

154

واگذاری شده

1388

1391

11

مشاغل آزاد

28

672

واگذاری شده

1388

1391

61

کل

79

1906

-

-

-

86

منبع :سازمان راه و شهرسازی استان ایالم1395 ،

یافتهها
مطابق اين بررسي 74 ،نفر ( 86درصد) پرسش شوندگان مهاجر روستایی را مردان  12نفر ( 14درصد) را زنان تش يك ل
ميدهند.از مجموع  86پاسخگوی مهاجر 42 ،نفر (  48/8درصد) بین  20تا  30سال سن داشتند 22 ،نفر ( 25/6درصد)
بين  31تا  40سال 14 ،نفر ( 16/3درصد) در گروه سنی  41تا  60سال ،و  8نفر ( 9/3درصد) بيش از  60سال داشتند.
از بین پاسخگویان مهاجر 5 ،نفر (  5/8درصد) بیسواد هستند 10 ،نفر ( 11/6درصد) سواد خواندن و نوشتن دارند،
 6نفر ( 7درصد) دارای مدرک سیکل 25 ،نفر ( 29درصد) مدرک دیپلم داشتند 6 ،نفر ( 7درصد) دارای مدرک
فوقدیپلم 25 ،نفر ( 29درصد) لیسانس 9 ،نفر ( 10/5درصد) فوقلیسانس و باالتر ،بودند .در نهایت مبدأ مهاجرین
روستایی هم بر اساس جدول  3میباشد.
جدول  -3مبدأ مهاجران روستایی
شهرستان
سیروان
چرداول
ایوان
کل86 :

تعداد

روستا

18

باغله ،سراب ،قناتآباد ،باباشمس ،شهرک سرتنگ ،پهنهبر

8

گدمه ،صیدنظری ،زنجیرهعلیا ،زنجیره سفلی
جلخور ،قپهچال ،شیرپناه ،کوچهر ،کلکل علیا ،نثار هلشی،
شورابه ملک ماژین

12
38

روستا

شهرستان

سلطانآباد ،گلزار ،قبله ،سرچملو ،متلوان ،چشمهکبود،

ایالم

طوالب ،جعفرآباد

ملکشاهی

نیازآباد ،وری ،سرکلم خلیلوند ،گرابخوشادول،
ورئكلك ،چمگردکان ،گلگل علیا ،بوستانه

کل

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

کل

تعداد
26
22
48

 188فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

نتایج
سوال اول :آیا تسهیالت بانکی مرتبط با پروژههای مسکن مهر بر مهاجرت روستائیان به شهر موثر بودهاند؟.
یافتهها نشان میدهد که از دیدگاه مهاجرین روستایی شهر ایالم ،میانگین میزان تأثیر شاخصهای «وام  22/5میلیونی
مسکن مهر»« ،سود پایین ( 4درصدی) وام مسکن مهر»« ،بازپرداخت بلند مدت  15و  20ساله وام مسکن مهر»« ،پلکانی
شدن باز پرداخت قسط وام مسکن مهر» و «کلی» به ترتیب برابر با  3/7907 ،4/1047 ،4/1395 ،4/2442و4/0581
بوده است که باالتر از متوسط در تمامی شاخصها است (جدول .)4
جدول  .4تأثیر بهـرهمنـدي از تسـهیالت بر انگیزۀ مهاجرت به شهر ایالم از دیدگاه مهاجران روستایی بر اساس آماره t
معرف
وام  22/5میلیونی مسکن مهر

N

میانگین

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

86

4/2442

41/121

85

0/000

85

0/000

85

0/000

85

0/000

سود پایین ( 4درصدی) وام مسکن مهر

86

بازپرداخت بلندمدت  15و  20ساله وام

86

4/1395
4/1047

26/961
27/568

پلکانی شدن باز پرداخت قسط وام

86

3/7907

26/268

کل ی

86

4/0581

28/646

85

0/000

منبع  :یافتههاي پژوهش

همان گونه که جدول  7نشان میدهد ،از دیدگاه مهاجرین روستایی بین میانگین میزان تأثیر تسهیالت بانکی پروژههای
مسکن مهر بر انگیزۀ مهاجرت روستائیان به شهر ایالم در معرفهای مورد مطالعه در سطح آلفا  0/05تفاوت معناداری
وجود دارد .در این بین ،بیشترین میانگین رتبهای مربوط به معرف « وام  22/5میلیونی مسکن مهر» و کمترین مربوط
به معرف « پلکانی شدن باز پرداخت قسط وام» میباشد که باالتر از متوسط در تمامی شاخصها است (جدول .)5
جدول  .5معناداري تفاوت میانگین تأثیر تسهیالت بانکی مسکن مهر بر مهاجرتهای روستا -شهری بر اساس آماره فریدمن
فراوانی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

معرف
کم توجهی دولت به شرایط بهرهمندی از تسهیالت

86

4/1744

5/42

مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر

86

3/5349

3/35

واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله

86

4/4302

5/08

پرداخت تریجی هزینه ساخت مسکن مهر

86

4/3918

5/05

86

4/1328

کل ی
کای اسکوئر

3/30

229/084

درجه آزادی

7

سطح معناداری

0/000

منبع  :یافتههاي پژوهش ،معناداری در سطح  5درصد

سوال دوم :آیا سیستم نظارتی و مصوبههای دولتی مرتبط با پروژههای مسکن مهر بر مهاجرت روستائیان به شهر موثر
بودهاند؟
یافتهها نشان میدهد که از دیدگاه مهاجرین روستایی شهر ایالم ،میانگین میزان تأثیر شاخصهای «عدم یا کم توجهی
دولت به بنـد شرایط بهرهمندی از تسهیالت»« ،مصــوبۀ آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر»« ،واگذاری زمین با اجاره

بررسی اثرات پروژههای مسکن مهر بر مهاجرتهای189 ...

بهصورت  99ساله»« ،پرداخت تریجی هزینه ساخت مسکن مهر » و «کلی» به ترتیب برابر با ،4/4302 ،3/5349 ،4/1744
 4/3918و 4/1328که همگی باالتر از حد متوسط میباشد (جدول .)6
جدول  -6سیستم نظارتی و مصوبههای قانونی پروژههای مساکن مهر از دیدگاه مهاجرین روستایی بر اساس آمارۀ t
فراوانی

میانگین عددی

میانگین رتبهای

کم توجهی دولت به شرایط بهرهمندی از تسهیالت

86

4/1744

5/42

معرف
مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر

86

3/5349

3/35

واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله

86

4/4302

5/08

پرداخت تریجی هزینه ساخت مسکن مهر
کل ی

86

4/3918

5/05

86

4/1328

3/30

229/084

کای اسکوئر
درجه آزادی

7

سطح معناداری

0/000

منبع :یافتههای پژوهش1395 ،

براساس آزمون فریدمن جدول  ،7از دیدگاه مهاجرین روستایی بین میانگین شاخص سیستم نظارتی و مصوبههای
قانونی پروژههای مساکن مهر از دیدگاه مهاجرین روستایی در همه شاخصهای مورد مطالعه در سطح آلفا  0/05تفاوت
معناداری وجود دارد .در این بین ،بیشترین میانگین رتبهاي مربوط به معرف «واگذاری زمین با اجاره بهصورت 99
ساله » و کمترین آن مربوط به معرف « مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر» میباشد (جدول .)7
جدول -7معناداري تفاوت میانگین سیستم نظارتی و مصوبههای دولتی بر مهاجرت روستایی بر اساس آماره فریدمن
مقدار t

درجه آزادی

کمتوجهی دولت به شرایط بهرهمندی از تسهیالت

86

4/1744

37/541

85

0/000

مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن مهر
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معرف

واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله
پرداخت تدریجی هزینه ساخت مسکن مهر
کل ی

N

میانگین
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بحث و نتیجهگیری
در بررسی اثرات پروژههای مسکن مهر بر مهاجرتهای روستایی به شهر ،در رابطه با سوال اول و در ارتباط با معرف
"تأثیر وام  22/5میلیونی مسکن مهر بر مهاجرت خانوار به شهر" ،بایستی اذعان داشت که در میان معرفهای مربوط
به شاخص تسهیالت بانکی مرتبط با پروژههای مسکن مهر این معرف باالترین تأثیر را بر قیمت تمام شده برای ساخت
مسکن مهاجرین را دارد و طبق برآوردهای کارشناسان مسکن ،وام  22/5میلیونی وام مسکن توانسته است بیش از
هفتاد درصد هزینۀ ساخت آپارتمان مسکن مهر را پوشش قرار دهد و تقریبًاًا حدود  30درصد بقیه را مالکان و آن را
هم به صورت تدریجی در طول مدت تکمیل ساخت پروژه به پیمانکاران میپرداختند .لذا ،از آنجا که مهاجرین
روستایی اعم از این که خودشان مالک اصلی این واحدها باشند یا از مالکین شهری خریداری نموده باشند این وام
فرصت مناسبی را در اختیار آنان قرار میداد تا در شهر صاحب مسکن شوند .بنابراین ،با توجه به نتایج آزمون ،تأثیر
این شاخص بر مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر باالتر از حد متوسط نظری  3ارزیابی شده است.
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نتایج تحقیق آشکار ساخت که معرف "تأثیر سود پایین ( 4درصدی) وام مسکن مهر" بر مهاجرت خانوار به شهر،
یکی از عوامل مهم تأثیر گذار بر مهاجرت روستائیان به شهر ارزیابی گردیده است ،زیرا در صد سود پایین باعث
گرییده است تا مهاجران امکان بازپرداخت آن را به راحتی تقبل کنند و در نهایت قیمت تمام شدۀ واحد مسکونی را
به میزان قابل توجهای پایین بیاورد؛ به همین دلیل ،سود پایین ( 4درصدی) وام مسکن مهر تأثیر مهمی بر تشویق
مهاجران به شهر داشته است و برای آنان جذاب بوده است و باالتر از میانگین نظری  3ارزیابی شده است.
در بررسی تأثیر معرف "بازپرداخت بلند مدت  15و  20ساله وام مسکن مهر" بر مهاجرت خانوارهای روستایی به
شهر ،هر چند این معرف به اندازۀ معرفهای فوقالذکر بر مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر مؤثر نبوده است ولی
با اختالف نه چندان زیادی با آنها بر تشویق روستائیان بر مهاجرت به شهر مؤثر بوده و باالتر از ميـانگين نظـري 3
ارزیابی شده است .زیرا که باز پرداخت طوالنی وامها باعث میشود که خانوارهای روستایی فشار کمتری را متحمل
گردند و این فشار در طی  15یا  20سال بر روی توانایی بازپرداخت خانوار روستایی سرشکن میشود و مبلغ اقساط
تسهیالت را برای وام گیرندگان کمتر میکند و توان خانهدارشدن خانوارها را افزایش میدهد.
در رابطه با معرف "پلکانی شدن باز پرداخت قسط وام مسکن مهر" ،نتایجی شبیه به معرف قبلی به دست آمد که
باالتر از ميـانگين نظـري  3ارزیابی شده است .با روش پلکانی بازپرداخت اقساط آسانتر میشود و به متقاضیان فشار
کمتری برای پرداخت قسط وارد میشود و توان خانهدارشدن خانوارها را افزایش میدهد و خانوارها از کمترین مقدار
ممکن مبلغ قسط شروع به بازپرداخت اقساط نمایند و طی سالهای بازپرداخت همزمان با اضافه شدن حقوق یا درآمد
ساالنه خانوار ،مقدار قسط نیز افزایش مییابد.

در بررسی تأثیر معرف "پرداخت تدریجی هزینه ساخت مسکن مهر" بر مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر ،نتایج

معلوم ساخت که بر تشویق روستائیان بر مهاجرت به شهر مؤثر بوده و باالتر از ميـانگين نظـري  3ارزیابی شده است.
این معرف یکی از مهمترین مشوقهای مؤثر بر ترغیب روستاییان به شهر و سکونت در این نوع از مساکن است زیرا
از آنجایی که یکی از مشکالت اصلی روستاییان برای در طول زمان ،عدم وسع مالی برای مهاجرت و اسکان در شهر
بوده است لذا مهاجر روستایی اغلب ابتدا با خرید امتیاز یکی از آپارتمانهای مسکن مهر از مالک شهری با قیمت
اندک ،میتواند به صورت بالقوه صاحب یک منزل در شهر شده و سپس با پرداخت تدریجی هزینه ساخت آپارتمان
در طول حداقل دو سال و تا زمان اتمام ساخت ،تمامی هزینههای ساخت را بر طبق قرارداد فیمابین بجا آورد که
همانند معرف "پلکانی شدن باز پرداخت قسط وام مسکن مهر" پرداخت هزینه ساخت در طول ماهها سرشکن و آسان
شده و به متقاضیان فشار کمتری برای پرداخت هزینه ساخت واحد مسکونی وارد میشود و توان خانهدارشدن خانوارها
را افزایش میدهد .بنابراین ،نهایتًاًا با توجه به نتایج آزمون ،پرداخت تدریجی هزینه ساخت مسکن مهر بر تشویق
روستائیان بر مهاجرت به شهر مؤثر بوده و باالتر از ميـانگين نظـري  3ارزیابی شده است.
در توضیح مربوط به سوال دوم و در ارتباط با معرف "واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله" ،بایستی اذعان
نمود که در واقع این معرف به جهت اینکه در ساخت مسکن به صورت شخصی ،معمو ًالًال زمین  50درصد بهای تمام
شدۀ ساخت مسکن را به خود اختصاص میدهد مورد توجه زیاد مهاجران روستایی قرار گرفته است و اختصاص
زمین رایگان به مساکن مهر موجب شده است که قیمت تمام شدۀ واحدهای پروژههای مسکن مهر به شدت پایین
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بیاید؛ بنابراین ،طبیعی است که نسبت به دیگر معرفها ،میانگین تأثیر باالتری را بهدست آورد و باالتر از حد متوسط
نظری  3ارزیابی شده است.

تحقیق آشکار ساخت در رابطه با معرف "کم توجهی دولت به شرایط بهرهمندی از تسهیالت" ،با عنایت به اینکه در

زمان شروع ثبت نام برای واحدهای مسکن ،دولت نهم طبق قانون 4 ،شرط اصلی برای متقاضیان تعریف کرده بود که
در صورت دارا بودن این شرایط ،افراد میتوانند از مسکن مهر بهرهمند شوند که این شروط عبارتاند از اینکه فرد
متقاضی باید از  22بهمن ماه سال  57هیچگونه امکانات دولتی شامل زمین ،واحد آپارتمانی ،ساختمان و یا وام یارانهای
مسکن نگرفته باشد یا به عبارتی فرم «ج» فرد سبز باشد ،دوم اینکه فاقد مالکیت مسکن باشد مگر اینکه قبل از 1
فروردینماه سال  84انتقال سند نموده و فاقد مالکیت باشد ،سوم متأهل یا سرپرست خانوار باشد و چهارم اینکه ساکن
آن شهر باشد؛ که البته طبق نظر کارشناسان ،برای کنترل دقیقتر بر قوانین ذکر شده بایستی از سال  87اول فرم «ج»
متقاضی کنترل میشد سپس سایر استعالمات اخذ میگردید ولی متأسفانه روال کار برعکس بوده و چون از اول
تعاونیها به خوبی شکل نگرفتهاند شرایط افراد جهت برخورداری از مسکن مهر به درستی و به موقع کنترل نشده
است؛ بنابراین ،هیچ گونه مانع قانونی سد راه خرید این گونه واحدها توسط روستائیان نشده است و بعد از معرفهای
"واگذاری زمین با اجاره بهصورت  99ساله" ،باالترین تأثیر بر ترغیب روستاییان مهاجر بر شهر را داشته و باالتر از

میانگین نظری  3ارزیابی شده است.

آخرین معرفی که کمترین تأثیر را بر تشویق روستائیان به شهر داشته معرف "مصــوبه آزادسازي نقل و انتقال مسکن

مهر" است .این مصوبه به جهت اینکه در سال  1392به تصویب دولت رسید کمترین ّتّتأثیر را بر تشویق روستائیان به
شهر داشته است ولی اگر از همان اوایل شروع احداث واحدهای مسکن مهر تصویب میشد به مراتب تأثیر باالتری
را در پی داشت؛ زیرا اغلب پاسخگویان مهاجر روستایی مورد مطالعه ،قبل از سال  1392اقدام به مهاجرت نمودهاند و
اغلب پاسخگویان کمترین نمره را به این معرف اختصاص دادهاند که موجب شده میانگین عددی کمتری کسب کند؛
با این وجود ،هر چند این مصــوبه تأثیر کمتری نسبت به معرفهای قبلی داشته ولی گمان میرود بعد از سال 1392
تأثیر قابل توجۀ خود را بر جای گذاشته که از لحاظ میانگین نظری باالتر از  3ارزیابی شده است.
به هر حال ،نهایتًاًا به این نتیجه میرسیم که بر اساس يافتههاي حاصل از نتایج پژوهش ،تأثیر تسهیالت بانکی پروژههای
مساکن مهر و همچنین سیستم ناکارآمد نظارتی و مصوبههای دولتی مرتبط با پروژههای مساکن مهر بر مهاجرت
روستائیان به شهر موثر بودهاند.
هر چند موضوع مقالۀ حاضر موضوعی است که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده است اما نتایج این تحقیق،
همسویی قابل توجهای را با نتایج تحقیقات تقریبًاًا مشابهای که در زمینۀ مسکن مهر و تأثیرش بر مهاجرت روستائیان
به شهر انجام گرفته را دارد .بهعنوان مثال ،پژوهشی که بوسیله بابائی و قربانپور راسخ ( )1393با عنوان ابعاد جرمزایی
سیاست مسکن مهر انجام دادهاند نشان میدهد که از بعد بوم شناختی ،مسکن مهر با داشتن شاخصهای تراکم جمعیتی
باال ،تفکیک و جداییگزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد در معرض خطر باالی جرمخیزی قرار دارد .این عوامل که
به نظر میرسد از شتابزدگی و عدم مطالعۀ جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات میگیرد افق خوشایندی را برای
وضعیت سالمت مسکن جامعه ترسیم نمیکند .بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانهای از سوی متولیان امر ،برای
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جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد .این مقاله پس از تحلیل عوامل بومشناختی و جامعهشناختی علل
جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر ،راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیتهای جرمزا پیشنهاد مینماید،
نظیر پایبندی به اهداف اولیۀ طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آییننامههایی که
ابتدًاًا برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که میتواند
به کاهش مواردی مانند مهاجرت به شهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات
کمک شایانی بکند که در راستای نتایج تحقیق در دست مطالعه است .همچنین ،نتایج این پژوهش همسویی زیادی با
نتایج تحقیقی که توسط زنجانی و همکاران ( )1390با عنوان "بررسی جنبههای اجتماعی مسکن مهر (مطالعه موردی

شهرستان کرج)" انجام شده است .بر اساس یافتههای تحقیق مشخص شد که از متقاضیان مسکن مهر آزاد شهرستان
کرج ،مردان سرپرست خانوار ،با توجه به سطح تحصیالتشان و میزان درآمد و وضعیت اشتغالشان ،دارای پایگاه
اجتماعی و اقتصادی پایین هستند و افرادی مهاجر هستند که از روستا و شهرهای غیر کالن به کرج نقل مکان کرده و
بیکار و جویای کارند .و نهایتًاًا از میان تحقیقات خارجی ،نتایج پژوهش حاضر همسویی قابل توجهای را از جهت
شکست برنامهریزی مسکن برای اقشار کمدرآمد با نتایج تحقیق بنیاد فانی واشنگتن که در آخرین گزارش خود ()2006

با عنوان "طراحی مقرون به صرفه :برگزاری گفتگو) 2به بررسی چالشهای طراحی ساخت مسکن مقرون به صرفه

پرداخته است .این طراحی با این رویکرد که طراح ،طراحی و تفکر طراحانه میتواند به عنوان پتانسیل قوی ،سهم
بسزایی در موفقیت طرحهای مقرون به صرفه در بلند مدت داشته باشد ،به بررسی چالشها برای راه حل طراحی
میپردازد و نتیجه میگیرد که در حال حاضر طرحهای مسکن کمدرآمدها هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه اجرایی
شکست خورده است.
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