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تحلیلی بر برنامهریزی راهبردی فضایی سیاستهای مسکن
با استفاده از مدل متا_سوات

چکیده
تأمین مسکن مناسب برای زندگی مطلوب بهعنوان نخستین توقع جوامع از حکومتها مطرح و دولتها بسته به دیدگاههای
خود نا گزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن بودهاند .با توجه به نا کارآمدی رهیافتهای ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ به ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روزاﻓﺰون رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ،در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد از برنامهریزی بهمنظور رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺻﺮف ،برنامهریزی فضایی راهبردی با ارائه سیاستهای اجرایی مسکن در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی میتواند
راهگشا باشد .این تحقیق توصیفی _تحلیلی است .بدین منظور ابتدا در مرحله جمعآوری دادهها از مطالعات اسنادی و در
مرحله پیمایشی بنا به ماهیت موضوع از پرسشنامه استفاد ه شده است .جامعه آماری تحقیق ،شهر کرمانشاه است .برای
آنالیز و روشنگری پرسشنامهها از مدل متا سوات استفادهشده است .این پژوهش بعد از شناخت مسائل و مشکالت شهر
و کسب نظر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن ،درنهایت با اجماع نظر نخبگان به این نتیجه رسید که تأثیرگذارترین
برنامهها ،سیاست انبوهسازی مسکن و مسکن مهر بوده است .باوجود همه اقدامات از بعد کمی ،شهر کرمانشاه در دهه 90
با کمبود نزدیک به  20هزار واحد مسکونی برای شهروندان خود روبهرو است .ارائه تسهیالت مسکن برای گروههای مختلف
درآمــدی ،تشویق بخش خصوصی برای ساخت و تأمین مسکن از طریق شیوههای صنعتی با آموزش و فرهنگسازی و
تسهیالت مادی برای انبوهسازان و بخش خصوصی ،اجباری کردن مقررات ملی ساختمان و نظارت بهینه و برخورد قهری با
متخلفان ،مهمترین راهبردهای این پژوهش برای برنامهریزی توسعه مسکن در شهر کرمانشاه است.

 .1مقدمه
در طول تاریخ حیات بشر ،مسکن همواره به عنوان نیاز پایهای
بشر مطرح بوده است .این نیاز از ابتدای سکونت تا زمان حاضر
نقش مهمی در شرایط زیستی انسانها ایفا ک��رده اســت .با این
وجــود به دنبال رشــد سریع و فزاینده شهرنشینی بعد از جنگ
جهانی دوم در اغلب کشورهای جهان ،مشکالت متعددی از قبیل
ترافیک ،آلودگی ،دسترسی نامناسب به خدمات و امکانات شهری،
بیمسکنی ،بدمسکنی و غیره را به دنبال داشته که مهمترین آنها
مسئله مسکن بود؛ داشتن مسکن مناسب و در شأن که همراه
با خود آسایش و فراغت را به دنبال داشته باشد و نوعی احساس
امنیت را برای خانوادهها به ارمغان آورد .مسکن بهعنوان جزئی
از استاندارد زندگی مناسب ،دارای اهمیت فوقالعادهای برای
دولتهای ملی و محلی است و دولتها موظفاند که برای همه
مــردم بــدون تبعیض ،در تأمین مسکن مناسب همت گمارند.
ً
مروری بر شرایط مسکن در جوامع مختلف نشان میدهد که تقریبا
هیچ کشوری مدعی حل مشکالت مسکن در جامعه خود نیست.
بنابراین کشورهای مختلف دنیا با سیستمهای حکومتی متفاوت
برای تأمین مسکن ،سیاستهای متفاوتی را با توجه به ویژگیها
و شرایط خاص خود را اتخاذ کردهاند؛ با این حال برآوردها نشان
ً
میدهد که احتماال بیش از نیمی از جمعیت کشورهای در حال
توسعه در مسکنهایی با شرایط زیر استاندارد زندگی میکنند.
مسئله مسکن در ایــران نیز مانند اغلب جوامع دنیا از اهمیت
خاصی برخوردار است .در این راستا با توجه به وجود مشکل تأمین
شماره بیستونهم سرپناه و مسکن مناسب ،از دیرباز این موضوع مورد توجه دولتها
زمـســتــان  1397و نظامهای حا کم در کشور قرار گرفته و هر یک به گونهای با اعمال
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه برنامههای کوتاه و یا بلندمدت سعی در کاهش و رفــع مشکل
علمی-پژوهشی
اقشار مختلف جامعه در این زمینه داشتهاند .اما باوجود تمامی
پیشبینیها ،اجــرای طر حها و برنامهها و سیاستگذاریهای
صورت گرفته ،کما کان موضوع مسکن ،دغدغه بخش قابلتوجهی
از اقشار مختلف جامعه است .در قانون اساسی کشور که به عنوان
میثاق کلی ملت و حکومت و قانون مادر محسوب میگردد ،توجه
و تأ کید ویژهای به امر تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه شده و
مشخص است که موضوع تأمین مسکن در قانون اساسی حتی
با تأ کید بیشتری نسبت به برخی مسائل از جمله تأمین خورا ک،
بهداشت و  ...مورد توجه بوده و این امر نشان از اهمیت موضوع
در نزد حکومت دارد .به طوری که مطابق بند  12اصل سوم قانون
اساسی ،اصل سی و یکم و اصل چهلوسوم نیز تأمین نیازهای
اساسی همانند مسکن ،مـ�ورد تأ کید اساسی قـ�رار گرفته است.
با پــیــروزی انقالب اسالمی در راســتــای محرومیتزدایی ،تأمین
مسکن بهعنوان یک نیاز پایه ،ابعاد بیشتری به خود گرفت .دولت
مکلف به رفع این نیاز در قالب برنامههای عمرانی پنج ساله شد.
بااینوجود سیاستهای مسکن بهعنوان اب ــزاری بــرای توسعه
مناسب و منطبق با اصول و موازین اسالمی نتوانستهاند از کارایی
الزم برای پاسخگویی به نیازها و مشکالت مسکن برخوردار باشند.
بــاوجــود گذشت بیش از  30ســال از تهیه و اج ــرای برنامههای
توسعه ،اجرای این سیاستها ،در عمل موفقیت چندانی نداشته
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است .عدم توجه به برنامههای بلندمدت و تکیه سیاستگذاران
بــه برنامههای توسع ه سطحی از منابع اصلی توسعه نــامــوزون
کشور به شمار میرود .بررسی برنامهریزی توسعه مسکن در شهر
کرمانشاه بهعنوان یکی از کالنشهرهای کشور ،با توجه به برنامهها
و سیاستهای اجــرا شده مسکن در این شهر ،بهرغم دستیابی
به افزایش کیفیت واحدهای مسکونی در پیشبرد اهداف توسعه
ً
با مشکالتی مواجه بوده است .ریشه این مشکالت عمدتا ناشی از
تنظیم سیاستهای توسعه مسکونی با نگرش صرف اقتصادی و
بدون توجه به گروههای هدف بود که به نابرابریهای اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی دامن زد .در این راستا بیتردید تدوین راهبردها
و سیاستهای مسکن همسو با چشمانداز توسعه مسکونی کشور،
منتج از برنامههای توسعه کشور میتواند گامی در جهت حصول
به اهداف توسعه بوده و نیازها ،خواستهها و تقاضای جدید برای
مسکن امن و سالم و در توان مالی خانوارها را ایجاد نماید .تمام
مطالب یاد شده که عالوه بر شناخت مسکن ،بیانگر وضعیت کنونی
بازار مسکن است ،زمینهای است که برای دستیابی به برنامهریزی
مــطــلــوب مسکن بــایــد ضـمــن شــنــاخــت وض ــع مــوجــود مسکن و
تسهیالت مربوطه ،روند گذشته در شئونات اقتصادی و اجتمایی
مؤثر بر بازار مسکن و تحوالت مسکونی جامعه مورد بررسی و تجزیه
و تحلیل قرار گیرد .در این میان برنامهریزی فضایی راهبردی با
ارائــه سیاستهای اجرایی مسکن در جهت دستیابی به عدالت
اجتماعی میتواند راهگشا باشد و برای بهبود مسائل و مشکالت
مسکن شهر کرمانشاه به راهبردها و راهکارهای مناسب دست یابد.
بنابراین با توجه به مشکالت مسکن شهر کرمانشاه و تداوم روند
این مشکالت بعد از گذشت  30سال از اجرای برنامههای توسعه،
انجام پژوهشی در خصوص شناسایی و تعیین عوامل تأثیرگذار در
سیاستهای مسکن در شهر کرمانشاه و ارائه راهبردهایی در این
بخش _ به عنوان هدف این تحقیق _ با هدف اصالح روشهــا و
بهبود امور به عنوان ضرورت مطرح است .ا گرچه موارد و مسائل
دخیل در بخش مسکن آنچنان گسترده و فرا گیر است که به هیچ
عنوان نمیتوان آن را در قالب یک تحقیق مورد تجزیه و تحلیل
قــرارداد؛ اما با بهرهگیری از مطالعات و تحقیقهای صورت گرفته
موجود ،سعی گردید پژوهش قابل ارائهای حاصل آید.
 .2چارچوب نظری
مسکن محیطی اســت که خــانــواده در آن تشکیل و تــداوم پیدا
کرده و در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی
زندگی انسان نقش مهمی بازی میکند (.)Westaway,2006:187
مسکن مناسب باید در یک مکان اجــازه دسترسی به اشتغال،
مراقبتهای بهداشتی ،آمــوزش و فضای کافی را فراهم ســازد.
) (UNhabita, 2015:34در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل،
سطح استاندارد مناسب برای زندگی شامل غذا ،لباس ،مسکن و
مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی الزم است (Choguill,
 .)2007:143مــیــزان دستیابی بــه وضعیت مطلوب مسكن چه
در نــواحــی شـهــری و چــه در نــواحــی روســتــایــی بـهعــنــوان یكی از
شاخصهای توسعه اقتصادی اجتماعی در كشورهای جهان

 .3روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی_تحلیلی است .بدین
منظور در جمعآوری دادهها در مرحله مطالعات اسنادی از منابع شماره بیستونهم
زمـســتــان 1397
داخــلــی و خــارجــی و در مرحله پیمایشی (روش میدانی) بنا به
ماهیت موضوع از فنون مختلفی مثل پرسشنامه استفاد ه شده ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
است .جامعه آماری تحقیق ،شامل شهر کرمانشاه است .همچنین
بــرای نشان دادن وزن هر شاخص ،نخست پرسشنامه جامعه
نخبگان ( 30عدد) آماده گردید و در اختیار کارشناسان سازمانهای
زمین و مسکن استان و کشور و اساتید خبره دانشگاهی در این
زمینه قــرار گــرفــت .شاخصها بــا استفاده از نمونههای ریاضی
تصمیمگیری  AHPوزندهی شدهاند .برای آنالیز پرسشنامهها نیز
مدل متا سوات مورداستفاده قرار دادهشده است .ﻣﺪل متا سوات
1ﺑﺮاﺳﺎس رﻫﯿﺎﻓﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ سازمان
ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺪام ﯾـﮏ از اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ؟ ﺑﺎرﻧﯽ در سال  ،1991ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨ ﮑـﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ راﻫﺒﺮدی اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎارزش ،نایاب ،ﺗﻘﻠﯿﺪﻧﺸﺪﻧﯽ
و ﺑﺪون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮان
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻮﻓﻖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
معیارهای ایــجــاد کننده یــک راهــبــرد موفق از دیــدگــاه مبتنی بر
منابع()VRIOعبارتند از باارزش( :2)Vآیا منابع را قادر به بهربرداری
از یــک فــرصــت محیطی مینماید و یــا تهدید محیطی را بیاثر
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ن حال میلیونها انسان
محسوب میشود ( .)Arnott, 2008: 11باای 
در شهرها بدون امنیت مالکیت و مسکن مناسب و خدمات وابسته
به آن زندگی میکنند که دولتها بایستی اقدامی مناسب در ترفیع،
حفاظت و اطمینان کامل و تحقق تدریجی حق مسکن مناسب
برای این اقشار را در دستور کار خود قرار دهند (UNhabitat,2012:
 .)1ﮔــﺰارش ﻧﻬــﺎﻳﻲ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﺑﺮاﻧــﺖ نیز آﺷــﻜﺎرا ﻣﺴــﻜﻦ را بهعنوان
ﻳﻜـﻲ از ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﻛﻠﻴـﺪی ﺟﻨـﻮب ﻳـﺎ ﺟﻬـﺎن درحالتوسعه ﺷـــﻨﺎﺧﺖ
( .)Hewitt,1998:413در ســالهــای اواخ ــر قــرن  ۱۹و اوای ــل قرن
 ،۲۰در بسیاری از کشورها هــمــراه بــا حــاد شــدن مشکل مسکن
بهویژه کمبود مسکن در گروههای کمدرآمد ،دولتها ناچار به
ً
مداخله شده و مستقیما با ورود به حیطه تولید مسکن و یا بهطور
غیرمستقیم با پرداخت وام و کمک مالی به سازندگان ،توانستند
بخشی از کمبود واحدهای مسکونی موردنیاز افراد جامعه را رفع
نمایند .به عبارت دیگر تأمین مسکن برای زندگی مطلوب بهعنوان
نخستین توقع جوامع از حکومتها مطرح و دولتها ب ه منظور
برقراری ثبات در سیستمهای تأمین مالی و ایجاد اشتغال در بخش
ساختوساز نا گزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن بودهاند و این
حکومتها بسته به دیدگاههای خود به اعمال سیاست و مداخله
میپردازند ( .)Abdi Ghahroudi, 2006: 4جنگ جهانی اول و دوم
که با خرابیهای گسترده و رکــود فعالیتهای ساختمانی همراه
بود ،بحران مسکن را دامن زد .در سالهای بعد و بهویژه از دهه
 ۱۹۷۰به بعد ،با حضور جدی بخش خصوصی و مداخله آن در بازار
مسکن ،از نقش دولتها در این زمینه کاسته شد .در اواسط دهه
 ۱۹۸۰به دلیل بحرانهای اقتصادی حا کم بر کل دنیا و کاهش
قدرت خرید مردم ،تأمین مسکن کاهش یافت (Abdi et al., 2011:
 .)5در حال حاضر نیز سیاست طراحی و برنامهریزی مسکن در
کشورهای غربی از یارانههای عمومی برای تحریک ساختوساز به
سمت حمایت از خانههای کمدرآمد و یا خانوادههای با نیاز ویژه
تغییر کرده است ( .)Nordvi, 2006:279-280مسکن و برنامهریزی
مسکن از دیدگاههای مختلف مــورد بررسی قــرار گرفته اســت .دو
ً
دیدگاه اصلی که تقریبا در مقابل همدیگر نیز قرار دارند؛نخست،
ی شده مسکن است :در این خطمشی،
نگرش اقتصاد برنامهریز 
اداره زمینهای شهری بر عهده دولت قرار میگیرد .بررسی دقیق
وضعیت خــان ـهســازی و نــحــوه اعــطــای آنــهــا بــه خــانــوارهــا در این
جوامع ،به شرایط اجتماعی و اقتصادی و اهداف و برنامههای آنها
بستگی دارد ( .)Abdiyan, 2010: 27در این کشورها ارائه مسکن
بدون کمک و حمایت دولت امکانپذیر نیست و دخالت دولت
نابرابریهای کمی و کیفی مسکن و خدمات حمایتی در شهرها
را کاهش میدهد( .)Raisey, 2000: 14دوم ،نگرش سیاستهای
اعتباری نیز معتقد است :در بخش مسکن ،به دلیل این که هزینه
ً
تولید یک واحد مسکونی یا هزینه خرید آن نسبتا باالست ،اعطای
اعتبارات دولت میتواند به رونق هرچه بیشتر این بخش کمککند
( .)Saraei, 2011: 22مهمترین سیاستهای کشورهای مختلف
در زمینه سیاستهای اعــتــبــاری شــامــل سیاست تأمین مالی
مسکن ،تشویق به منظور پسانداز مردم برای مسکن ،سیاست
جلب اعتبارات بخش خصوصی ،انتشار اوراق قرضه و سیاست

تخفیفهای مالیاتی است ( .)Lahoeti Far, 2010: 22-21با این
تفاسیر ،با توجه به نا کارآمدی رهیافتهای ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در
ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روزاﻓﺰون رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ،در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از برنامهریزی
بهمنظور رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﺮف ،ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رهیافتهای کارآمدتر
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی ،در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺳﺎﻟﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدی ﮐﻪ دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﮐﺎراﯾﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻔﻆ و اﻋﺘﻼی ﻫﻮﯾﺖ
منطقهای از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و سیاستهای اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ،بیشازپیش مورد توجه قرار گرفته اﺳﺖ (Sharif Zadegan
« .)and Momeni, 2011: 39برنامهریزی راﻫﺒﺮدی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ میتواند در
وضعیتهای ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت مورداستفاده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد»
( .)Bryson,2004:49همچنین برنامهریزی فضایی راهبردی ،یک
شیوه برنامهریزی بلندمدتی است که بخش عمومی آن را هدایت
مینماید و با تأ کید بر ابعاد فضایی در سطوح منطقهای و ملی
مورداستفاده قرار میگیرد (.)Albrechts,2006: 117-149

1 Meta-Swot

2 value

میسازد؟ نایاب ( :1)Rآیا این منابع یا قابلیت در حال حاضر تحت
کنترل تنها تعداد اندکی از شرکتهای رقابت کننده قرار دارد؟ تقلید
ناپذیر( :2)Iآیا شرکتهای بدون این منبع با شرایط نامساعد هزینه
مواجه میشوند؟ سازماندهی( :3)Oآیا برای پشتیبانی و بهرهبرداری
از منابع ارزشمند ،نــادر و پرهزینه در برابر تقلید ،سیاستها و
رویههای سازمان ،سازمان یافتهاند؟ (Rahmati and KHavarian,
 .)2016:187یک سازمان برای این که بتواند در محیط خارجی به
شکل فزایندهای پیش برود ،بایستی به منابع و قابلیتهای درونی
خود مراجعه کند .درواقع کاوش محیط بیرونی همواره در مقابل
پیشینه عوامل داخلی موجود روی میدهد .درنتیجه معیارهای
 VRIOاین منابع و قابلیتها را با دیدگاه جذب عوامل بیرونی در
تدوین راهبردهای پویا اولویتبندی میکند(.)warren,2008:89
از ای ــن منظر ،رویــکــرد پیشنهادی بــرنــام ـهریــزی راه ــب ــردی یک

مدل داخلی ،خارجی و داخلی واقعی اس ــت(Agarwal & other,
.)2012:14از این رو مسکن یکی از عناصر نظام فضایی شهری و
نیازمند یک برنامهریزی راهبردی است که با ریشهیابی ،مشکالتش
را به حداقل برساند .درنتیجه برنامهریزی مسکن نیز به مانند یک
سازمان نیازمند این گونه تحلیل است و با استفاده از تکنیک متا
سوات به اهــداف تحقیق دست یافت .این تکنیک شامل شش
مرحله است که در قسمت یافتههای تحقیق بیان شده است؛
همچنین برای تعیین«پایایی» سئواالت پرسشنامه و شاخصهای
ساخته شده از روش «سازگاری درونــی» و با استفاده از ضریبα
کرونباخ محاسبه گردیده است که مقدار آن با استفاده از نرمافزار
 spssبرای سئواالت به دست آم ــده ./764است که بیانگر قابل
قبول بودن پایایی این پرسشنامه است.

 .3.1متغیرها و شاخصهای تحقیق
جدول شماره  :1عوامل تأثیرگذار در سیاستهای مسکن در شهر کرمانشاه
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

گویهها
ساختوساز مهندسی و ایمنسازی مسکن
اجرای قوانین ضد زمینخواری
تقویت سیاستهای بهسازی در نواحی فرسوده شهری و روستایی
ارائه وام برای مسکن متناسب مقتضیات روز
داشتن مسکن مناسب برای کل خانوارها تا رسیدن به ترا کم استاندارد (هر خانوار یک واحد مسکونی)
تسهیل در وا گذاری اعتبارات بانکی به مسکنسازان
اصالح قوانین در راستای اسکان مجدد زمین و استفاده بهینه از آن
تشویق بخش خصوصی برای ساخت و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد
انعطافپذیری در رویکردهای ساخت مسکن
سادهسازی مقررات ساختوساز و حذف بروکراسیها
تداوم ساخت مسکن ارزان برای همه متناسب با درآمد
تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن
تقویت خودیاری مردم با کمک اعتباری و هدایت دولت
تنظیم قیمت مسکن در بازارهای خریدوفروش ،رهن و اجاره برای افزایش دسترسی همه گروههای جامعه
هماهنگی در توزیع مسکن بین مناطق مختلف و کاهش نابرابری
ساخت واحدهای استیجاری و وا گذار نمودن آن به گروههای خاص
اعطای یارانه برای مالکیت مسکن
توجه به گروههای سنی متقاضی در بخش مسکن مثل سن ازدواج
وا گذاری حق بهرهبرداری از زمین در شهرهای مختلف ،برای ایجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب در بین گروهها و مناطق
مختلف کشور
توسع ه زمینهای آزاد برای ساختوساز مسکن اقشار کمدرآمد
مجموع وزن

وزن()AHP
0/0537
0/0407
0/0392
0/0338
0/0346
0/0408
0/0381
0/0368
0/0607
0/0370
0/0471
0/0200
0/0375
0/0598
0/0593
0/0733
0/0711
0/0716
0/0835
0/0615
1

References: Shahrokhi Far 2016: 215,Athari, 2014: 18, Meshkini et al., 2007: 65, Study Reforms of the Housing Plan, 2014: 65, Qalibaf, 2011: 43,
Boonyabancha,2003: 14, Hemerijck, 2015:242-256, Chatham House, 2015, Rhodes and Mullins, 2009;107-119.

 .4بحث و یافتهها
تحوالت اقتصادی_اجتماعی سالهای  1345-1355تأثیر زیادی بر
شهر و شهرنشینی داشت؛ رشد سریع شهر کرمانشاه از این دوره
آغــاز شد و با شهرکنشینی و ایجاد صنایع حــومـهای ،گسترش
1 Rare
2 Inimitable
3 Organization

ی شده و گاه بدون برنامه شهر شتاب گرفت .در این دوران
برنامهریز 
ا گرچه کاهش رشد جمعیت تا حدی مشهود بــود ،اما مهاجرت
همچنان ادامه داشت و از سوی دیگر تخلیه جمعیت مترا کم درون
شهر گسترش افقی شهر را تشدید کرد .هسته اولیه شهر کرمانشاه

که در دورههــای قبلی رشد خود را کامل کرده بود ،اندکاندک با
رکود روبهرو شد .رشد شهر از سمت جنوب ،با مانع عارضه نگاری
برخورد کرد و امکان توسعه آن محدود گردید .به این ترتیب در
اطراف میدان فردوسی مسیر توسعه به طرفین متمایل گشت و در
داخل شهر نیز فضاهای خالی به تدریج پر شد .شهر از سمت شرق
و غرب پیوسته به بدنه اصلی رشد نمود و در ابتدای دوره از جانب
غرب شهر یک هسته گسسته به نام دولتآباد و در سمت شرق
نیز محله جعفرآباد شکل گرفت .این دو قسمت و نیز چند هسته
دیگر مانند کولیآباد و زورآباد عمدهترین سکونتگاههای فقیرنشین
و غیررسمی شهر را تشکیل دادنــد؛ در این دوره ،قواعد و مقررات
محدودکننده بخش مسکن و ساختوساز و قوانین شهرداری
نقش عمدهای را در شکلگیری این سکونتگاههای غیررسمی ایفا
کرد (A comprehensive review plan of Kermanshah city: 2003:
 .)25روند رو به رشد و گسترش اسکانها و محالت فقیرنشین در
کرمانشاه ،گویای واقعیت انکارناپذیر در عرصه نظام توسعه شهری
کشور است .این گرایش به خصوص در دهه  ،50به دلیل تزریق
سرمایههای ناشی از درآمدهای نفتی و سیاست واردات محور،
بــروز جنگ تحمیلی در دهــه  ،60خشکسالی متعدد در مناطق
روستایی استان و استانهای همسایه(ایالم و لرستان) ،روند
فزایندهای به خود گرفت .عدم سرمایهگذاریهای دولتی در توسعه
زیرساختهای شهر کرمانشاه در خالل سالهایی که جنگ ادامه
داشت و مهاجرت گسترده در این سالها ،موجب تنزل کیفیت
خدمات و زیرساختهای شهر شـ ــد(Ebrahimzadeh and Seidi:
 .)2012: 3در دوران انقالب و جنگ تحمیلی همراه با رشد فزاینده
شهر ،زمینههای اسکان غیررسمی تشدید شد و عالوه بر تشکیل
هستههای جدید ،محلههای فقیرنشین موجود هم رشد شتابانی
را تجربه کردند .در یک بررسی کلی مشکالت مسکن در کرمانشاه،
به دالیل تغییر ابعاد خانوار و باال رفتن توقعات به شکل زیستن

در خانههای مستقل ،جابهجاییهای بدون برنامهریزی همراه
با گرانی زمین شهری از یک سو و محدودیت و کمبود خدمات
مسکن از طــرف دیگر ،مشکل مسکن را به صــورت مشکلی حاد
درآورده است .این مشکالت خود را به صورت بدمسکنی ،کیفیت
پایین مسکن ،نامناسب بــودن بافت و مصالح ساختمانی در
سکونتگاههای استان نمایان کرده است؛ که بسیار نگرانکننده به
نظر میرسید .به بیانی بهتر سرعت فزاینده جمعیتپذیری در شهر
کرمانشاه ،به صــورت مهاجرتهای روستایی از یک سو ،فقدان
ابــزار و سیاستهای الزم بــرای اسکان مطلوب جمعیت موجب
بروز ناهنجاریهای گستردهای در نظام کالبدی و اجتماعی شهر
ی مسکن در سالهای بعد
گردیده است .میتوان گفت ویژگیها 
از انقالب در شهر کرمانشاه به تأثیر از شرایط تاریخی کشور بوده و
آن میتواند در قالب زیر طبقهبندی شود :ساختوساز بدون هدف
و برنامه در خارج محدوده شهری ،سیل مهاجرت روستاییان به
شهرها به امید یافتن مسکن ،تصویب قانون لغو مالکیت اراضی
مــوات و بایر شهر و وا گــذاری زمین از سوی بنیاد مسکن انقالب
اسالمی براساس اختیارات قانون عمران اراضــی(Summary of the
report of engineering consultants of the project of Amishi,
.)Kermanshah, 12, 2003
با توجه به مشکالت بیان شده ،برای تدوین برنامه حل مشکالت
مسکن شهر کــرمــانــشــاه ،پرسشنامهای طــراحــی گــردیــده و بین
ع و سعی گردید به ارائه پیشنهادهایی
کارشناسان و متخصصان توزی 
برای بهبود روند سیاستگذاری و اجرایی شدن برنامهها ،در این
شهر مبادرت گــردد .جــدول شماره 2توزیع فــراوانــی پاسخگویان شماره بیستونهم
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برحسب جنس را نشان میدهد .با شناسایی مشکالت موجود
مسکن که بر گرفته از دادهه ــای اســنــادی و کتابخانهای است ،ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
راهبرد نهایی برای بهبود سیاستگذاری و تعیین دیدگاه حا کم بر
روند سیاستگذاری نیز مشخص گردید.
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گویه

شاخص
جنسیت

سن

تحصیالت

مدت فعالیت در زمینه مسکن (سال)

فراوانی تجمعی

فراوانی

درصد متغیر

مرد

22

22

73

زن

8

30

27

۲۵-۳۴

۱۳

۱۳

۴۳٫۳

۳۴-۴۵

۵

۱۸

۱۶٫۷

۴۵-۵۵

۹

۲۷

۳۰

۶۴-۵۵

۲

۲۹

۶٫۷

۶۵

۱

۳۰

۳٫۳

لیسانس

11

11

37

فوقلیسانس

۱۳

۲۴

۴۳

دکترا

۶

۳۰

۲۰

۴-۰

۱۲

۱۲

۴۰

۵-۹

۴

۱۶

۱۳٫۳

۱۰-۱۴

۴

۲۰

۱۳٫۳

۱۵-۱۹

۲

۲۲

۶٫۷

۲۰-۲۴

۳

۲۵

۱۰

+۲۵

۵

۳۰

۱۶٫۷

تحلیلی بر برنامهریزی راهبردی فضایی سیاستهای مسکن
با استفاده از مدل متا_سوات

جدول شماره :2توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ،میزان تحصیالت ،مدت فعالیت در زمینه مسکن

مطابق جدول شماره  ۷۳ ،2درصد پاسخگویان مرد و  ۲۷درصد
پاسخگویان زن بــودهانــد .میانگین سنی پاسخگویان نیز نشان
میدهد که ا کثر پاسخگویان در سنین  45سال به باال قرار دارند.
در زمینه میزان تحصیالت پاسخگویان ،مدرک فوقلیسانس با ۴۳
درصد بیشترین میزان و کمترین درصد نیز مربوط به پاسخگویان
با مــدرک علمی دکترا ( ۲۰درصــد) اســت .یکی دیگر از ویژگیهای
اجتماعی پاسخگویان ،مدت فعالیت آنان در زمینه مسکن است؛
که بیشترین فراوانی پاسخگویان کمتر از چهار سال فعالیت است
که  ۴۰درصــد را به خود اختصاص دادهانــد .کمترین بخش از آن
پاسخگویان  ۲۰-۲۴سال سابقه در زمینه مسکن است که با ۶٫۷
پاسخگو کمترین درصد را تشکیل میدهند.
بعد از بیان اطالعات توصیفی پرسشنامه ،سئواالتی که مربوط به
شاخصهای مسکن در شهر کرمانشاه بود ،وارد مدل متا سوات
گردید تا بهترین پیشنهادها و راهکارهای مناسب ارائه گردد.
برنامهریزی راهبردهای حل مسائل مسکن در شهر کرمانشاه با
استفاده از تکنیک متا-سوات
مرحله یک :ارزیابی منابع و رقبا
در این مرحله به ارزیابی منابع و رقبا (معیارهای پژوهش) پرداخته
میشود .سپس اولویتبندی این معیارها (که در سه سطح اولویت
باال ،متوسط و پایین) صورت میگیرد .در پژوهش حاضر طبق نظر
کارشناسان و متخصصان با استفاده از تکنیک  AHPاولویتبندی
صورت گرفته است .جدول شماره 3معیارها و سیاستهای بهینه
شماره بیستونهم و درجه اولویتبندی آنها را نشان میدهد.
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ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

جدول شماره :3معیارهای سیاستهای بهینه مسکن
اولویت

سیاستهای بهینه مسکن

تحلیلی بر برنامهریزی راهبردی فضایی سیاستهای مسکن
با استفاده از مدل متا_سوات

متوسط

تأمین و عرضه مسکن

باال

تعادلسازی بازار مسکن

متوسط

قوانین و مقررات

باال

اعتبارات و تسهیالت

متوسط

افزایش کیفیت مسکن

در گام بعد باید به شناسایی منابع و تواناییهایی پرداخت که در
راستای موفقیت سیاستهای مسکن ضــروری است .از آنجا که
این منابع و تواناییها دارای وزن و اهمیت یکسانی نیستند ،باید
آنها را وزنبندی کرد .مجموعه اوزان تخصیص دادهشده باید عدد
 ۱۰۰باشد .برای وزندهی این عوامل میتوان از روشها و مدلهای
گونا گونی مانند روش دلفی ،مدل تحلیل سلسله مراتبی ،مدل
آنتروپی شانون و غیره بهره جست .در این پژوهش از تحلیل سلسله
مراتبی استفادهشده که در قسمت روش تحقیق بیان شده است.
مرحله دو :شناسایی ابعاد رقابتی و تعیین واحد اندازهگیری
در گام پیشین ،دو بعدی که سبب ایجاد تمایز و تفاوت منابع و
تواناییها میشدند ،شناسایی شدند .در مرحله دوم باید به
شناسایی این موضوع پرداخت که :در سیاستهای مسکن شهر
کرمانشاه ،ما در گام نخست بر سر سیاستهای اعتباری دولت
و سیاست اقتصاد بــازار مسکن( به عنوان دو سیاست متضاد در
زمینه دخالت و عدم دخالت دولت در بازار مسکن) رقابت میکنیم.
همچنین باید معیارهای تعادلسازی بــازار مسکن ،اعتبارات و
تسهیالت ،افزایش کیفیت مسکن ،قوانین و مـقــررات ،تأمین و
عرضه مسکن _ که میتوان آنها را مهمترین این معیارها دانست
ح شــده ،سنجیده و مشخص نمود که
_ از نظر دو سیاست مطر 
ن دهنده نقشه
در چه وضعیتی قرار دارند .نمودار شماره 1که نشا 
رقابتی وضعیت معیارها است ،وضعیت دیدگاه دولت در آینده در
خصوص سیاست شهر کرمانشاه را نشان میدهد .این نمودار و
ن دهنده آن است که طبق نظر کارشناسان،
جدول شماره 4نشا 
دولت در آینده نیز باید ادامهدهنده سیاستهای اعتباری دولت
(یعنی دخالت و حضور دولت در این زمینه) باشد تا بتواند مسائل
و مشکالت پیشروی شهر کرمانشاه را حل نماید .بدین ترتیب که
از نظر دیدگاه اقتصاد بازار مسکن معیار افزایش کیفیت مسکن با
وزن  3.13وضعیت بهتری نسبت معیارهای دیگر در این سیاست
ی که معیارهایی چون قوانین و مقررات با وزن ،3
دارد .در حال 
روش تعادلسازی بازار مسکن با وزن  ،2.76اعتبارات و تسهیالت
با وزن  ،2.62روشهای تأمین و عرضه مسکن  2.58به ترتیب در

نمودار شماره :1شناسایی ابعاد رقابتی

و بسیار پایین تعیین میشود .در این ستون نیز باید میزان تأثیر این
عوامل در طول دوره برنامهریزی را تعیین کرد و در مرحله آخر در
ستون درجه ضرورت ،میزان اضطراری بودن رفع این مورد را باید
مورد بررسی قرارداد .جدول شماره 5نشاندهنده عوامل محیطی
مؤثر خارج از کنترل در برنامهریزی راهبردی سیاستهای مسکن
است.

وضعیتهای از باال به پایین قرار دارند.
هرچقدر اعداد به  5نزدیکتر باشند ،وضعیت بهتر و هرچقدر عدد به 1
نزدیکتر باشد ،وضعیت بدتر؛ یعنی تأمین و عرضه مسکن در بدترین
حالت ممکن نسبت به سایر معیارها قرار دارد .در طرف دیگر نمودار
دیدگاه سیاستهای اعتباری دولت است که معیار افزایش کیفیت
مسکن با وزن  4.1در وضعیت بهتر ،اعتبار و تسهیالت با وزن ،3.59
قوانین و مقررات با وزن  ،3.12تأمین و عرضه مسکن با وزن ،2.33
روش تعادلسازی بــازار مسکن  2.24به ترتیب در وضعیتهای
متفاوتی نسبت به معیارها قرار دارند .در کل افزایش کیفیت مسکن
با وزن  7.24در یک وضعیت خیلی مناسب و روشهای تأمین و
عرضه مسکن با وزن  4.91در وضعیت نامناسب قرار دارد.

مرحله پنج :سنجش تناسب راهبردی
ازآنجا که مدل متا_سوات در پی توسعه و تالش بــرای ترکیب آن
با یک ابــزار پشتیبان تصمیمگیری است ،معیار تناسب راهبردی
عاملی برای دستیابی به این امر است .در واقع تناسب ُ
راهبردی،
بهواسطه انطباق عوامل داخلی با عوامل خارجی محاسبه میشود.
بهطورکلی در محیط برنامهریزی راهبردی دو گونه متمایز از عوامل
وجود دارد؛ عوامل داخلی و عوامل خارجی .عموم مطالعات بر تأثیر
دو عامل داخلی و خارجی در فضای برنامهریزی تأ کید دارند .برای
انجام این امر بهصورت مقایسه دودویی پرداخته شد .درواقع این
مرحله به دنبال این موضوع است که به چه میزان عوامل مؤثر،
ل ذکر این است
سیاستهای مسکن را پشتیبانی میکند .نکته قاب 
که این مرحله با مرحله شش ،حالت ترکیبی داشته و نتایج این
ل مشاهده است.
مرحله در مرحله شش قاب 

مرحله سه :ارزیابی قابلیتها براساس تئوری مبتنی بر قابلیت
در ایــن مرحله بــراســاس تئوری مبتنی بر قابلیت اســت که این
قابلیتها بر اساس کامیابی ،تقلیدناپذیری و غیرقابلجایگزینی
 (V)Rioدر یک طیف پنجتایی (خیلی موافقم ،موافقم ،خنثی،
ن طور که
مخالفم ،خیلی مخالفم) موردسنجش قرار میگیرند .هما 
ً
قبال بیان گردید ،معیار باارزش بودن در این مرحله مورد ارزیابی قرار
نمیگیرد؛ زیرا در باارزش بودن ،قابلیتهایی را میتوان سنجید که
در مقام مقایسه با عوامل خارجی است .در این پژوهش بیشتر بر
پایه خنثی متکی بوده است .یکی از این دالیل که خنثی در نظر
گرفت ه شده است ،معیارهای تحقیق بوده که جنبه ارزیابی دارند نه
رقابت یا تقلیدپذیری.

مرحله شش :ترسیم نقشه راهبردی
با توجه به تصمیمها و مقایسههای قبلی ،نقشه راهبردی ترسیم
میگردد .عوامل داخلی بارنگ فیروزهای و عوامل کالن خارجی شماره بیستونهم
زمـســتــان 1397
بارنگ نارنجی نشان داده شدهاند .عوامل داخلی و خارجی بر
مبنای سه معیار مورد تحلیل قرار میگیرند -1 :نزدیکی عوامل ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی
داخلی با عوامل خارجی -2 ،سمت افقی و فوقانی بودن عوامل
و  -3انـ ــدازه حــبــابهــا؛ عــوامــلــی کــه بــه سمت راس ــت متمایل
ً
مـیشــونــد ،نسبتا ب ــاارزش و از تناسب راه ـبــردی بــرخــوردارنــد.
عواملی که به سمت باال متمایل شدهاند ،نسبت به عواملی
که به سمت راست متمایل شدهاند ،از درجه باالیی از تناسب
بــرخــوردارنــد .ان ــدازه حبابها نیز بیانگر درجــه تناسب آنها با
اهداف هستند .همچنین انــدازه حباب عوامل کالن محیطی،
بیانگر درجه اضطرار آنهاست.
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مرحله چهار :تحلیل پستل
ل کنترل به صورت مستقیم بر
در این مرحله باید عوامل غیرقاب 
مــحــدوده موردمطالعه ،ولــی ضــروری بــرای موفقیت مجموعه را
تعیین کرد .بدین منظور از تحلیل پستل استفاده میشود .وزن
این عوامل در پنج گروه مقیاس اسمی ،بسیار مهم ،مهم ،متوسط،
کماهمیت و بسیار کماهمیت تعیین میشود .تأثیر این عوامل
در گروههای اسمی ،بسیار قوی ،قوی ،متوسط ،ضعیف و بسیار
ضعیف در ستون تأثیر تعیین میشود .در این ستون باید میزان
تأثیر این عوامل در موفقیت سازمان (سیاست مسکن) را تعیین
کرد .در ستون احتمال نیز پنج گروه بسیار باال ،باال ،متوسط ،پایین

جدول شماره :4شناسایی ابعاد رقابتی
شرح

روش تعادل سازی بازار
مسکن
اعتبارات و تسهیالت
افزایش کیفیت مسکن
قوانین و مقررات
روشهای تأمین و عرضه
مسکن

دیدگاه اقتصاد بازاری مسکن

سیاستهای اعتباری دولت

امتیاز

جمع

نرمال

مطلق

نرمال شده

مطلق

نرمال شده

مطلق

نرمال شده

مطلق

2/767442

0/9802307

2/24561

0/728929

5/13056

1/7091

2

2

2/627907
3/139535
3

0/9308072
1/112026
1/622603

3/59649
4/10526
3/12280

1/16742
1/33257
1/1366

6/224398
7/244798
6/122807

/98233
/444601
2/762

4
5
3

4
5
3

2/581395

0/9143326

2/33333

0/757403

4/914728

1/67173

1

1

شده

جدول شماره :5تحلیل پستل
عوامل مؤثر خارجی
سیستمهای سنتی ساختمانسازی
عدم استفاده از فناوری هوشمند برای ارتقای امنیت و ارتقای استانداردهای مسکن و تکنیکهای
جدید برنامهریزی و ساخت
گرانی هزینه مصالح و ملزومات ساختمانی
عدم اجرای برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی ،یا کند شدن آنها به علت اختصاص بودجههای
عمرانی به ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ
ساختوسازهای غیرقانونی ،غیراصولی و غیرقابلکنترل به سبب مهاجرتهای شدید
احساس عدم امنیت برای سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی به علت همجواری با کشور عراق
بهکارگیری سرمایههای موجود در امور واسطهگری ،تجارت یا فعالیتهای غیرمولد و غیراصولی
خروج متخصصان و تحصیلکردهها از شهر و ورود مهاجران بیبهره از مهارتهای خاص
بروز نوعی سرخوردگی یا خأل فرهنگی ،بهویژه در میان جوانان ،به سبب بیکاری و نبود امکانات
مناسب
بیعالقگی مهاجران برای بازگشت به مبدأ و کوتاهی برنامهریزان ملی در ایجاد انگیزهی چنین
بازگشتی
عدم تأسیس کارخانههای صنعتی و صنایع وابسته به کشاورزی
خروج سرمایهها از شهر
تضاد ،گسست و ناهمگنی در ساختار کالبدی شهر
عدم نظارت کافی بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها

احتمال افزایش درجه اضطرار
تأثیر
وزن
خیلی زود
متوسط
بسیار کماهمیت بسیار قوی
متوسط

قوی

بسیار باال

نه خیلی زود

بااهمیت

قوی

باال

خیلی زود

بسیار بااهمیت

بسیار قوی

متوسط

زود

پایین
باال
پایین
بسیار باال

زود
نه خیلی زود
زود
زود

بسیار بااهمیت

بسیار قوی

باال

خیلی زود

متوسط

ضعیف

متوسط

زود

بااهمیت
متوسط
کماهمیت

بسیار ضعیف
بسیار ضعیف
متوسط

متوسط
باال
پایین

خیلی زود
زود
بالفاصله

کماهمیت

بسیار قوی

متوسط

نه خیلی زود

متوسط

متوسط

زود

ضعیف
بااهمیت
بسیار ضعیف
کماهمیت
قوی
بااهمیت
متوسط
بسیار بااهمیت

و طر حهای شهرسازی و عمرانی شهری
کمبود تسهیالت بخش دولتی در رابطه با تعمیر و نوسازی مسا کن در بافتهای فرسوده و فقیرنشین بسیار بااهمیت

براساس نقشه راهبردی سیاستهای مسکن شهر کرمانشاه(نمودار
ک سوی طیف ،وجود یک سری عوامل کالن مانع از
شماره  ،)2در ی 
تحقق کامل پیاده شدن برنامهها و سیاستهای مسکن میشوند.
شماره بیستونهم تــضــاد ،گسست و ناهمگنی در ساختار کالبدی شهر بهعنوان
زمـســتــان 1397
بزرگترین مانع کالن با اندازه حباب  5محسوب میگردد .با توجه
ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی بهاندازه حباب آن نیازمند توجه جدی است .عوامل کالن خارجی
مانند نگاه سلیقهای مدیران به سیاستهای مسکن ،کمبود
تسهیالت بخش دولتی در رابطه با تعمیر و نوسازی بافتهای
فرسوده و فقیرنشین ،بیعالقگی مهاجران برای بازگشت به مبدأ
و کوتاهی برنامهریزان ملی در ایجاد انگیزه بازگشت ،بهکارگیری
سرمایههای موجود در امور واسطهگری ،تجارت یا فعالیتهای
غیرمولد و غیراصولی ،ساختوسازهای غیرقانونی ،غیراصولی
و غیرقابلکنترل به سبب مهاجرتهای شدید ،رکــود مسکن به
علت عدم سرمایهگذاریهای بخش خصوصی با اندازه حباب  3و
عوامل عدم نظارت کافی بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان
در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طر حهای شهرسازی و
عمرانی شهری ،احساس عــدم امنیت بــرای سرمایهگذاریهای
دولتی و خصوصی به علت همجواری با کشور عراق ،عدم استفاده
از فناوری هوشمند برای ارتقای امنیت و ارتقای استانداردهای
مسکن و تکنیکهای جدید برنامهریزی و ساخت ،با اندازه حباب
ً
 ،2نهایتا عوامل عدم تناسب سیاستهای دولتی مسکن با کل
دهکهای جامعه ،عدم تأسیس کارخانههای صنعتی و وابسته
به کــشــاورزی ،گرانی هزینههای مصالح و ملزومات ساختمانی،
سیستمهای سنتی ساختمانسازی با انــدازه حباب  1به ترتیب
نیازمند رسیدگی و توجه هستند .در سوی دیگر طیف عوامل مؤثر
سیاستهای مسکن در شهر کرمانشاه وجود دارند .با استفاده از
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این عوامل میتوان با پارهای از این مشکالت مقابله نمود .با توجه
به این عوامل ،ارائــه وام برای مسکن متناسب مقتضیات روز ،با
اندازه حباب  3.9از باالترین تناسب راهبردی برخوردار است؛ یعنی
ن رو باید به این
به نسبت سایر عوامل باارزشتر و نادرتر است .ازای 
عوامل توجه ویــژهای نمود .اما اجــرای قوانین ضد زمینخواری
با حباب  3.5و ساختوسازی مهندسی و ایمنسازی با حباب
 2.59و داشــتــن مسکن بــرای کــل خــانــوارهــا تــا رســیــدن بــه ترا کم
استاندارد با حباب  2.59و تقویت سیاستهای بهسازی در نواحی
شهری و روستایی با حباب  2.2و سایر عوامل چون تخفیف در
اعتبارات بانکی به مسکنسازان ،اصالح قوانین در راستای اسکان
مجدد زمین و استفاده بهینه از آن ،تشویق بخش خصوصی
برای ساخت و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد ،انعطافپذیری در
رویکردهای ساخت مسکن ،سادهسازی مقررات ساختوساز و
حذف بروکراسی ،تداوم ساخت مسکن ارزان برای همه متناسب
با درآمدشان ،تعادل بین عرضه و تقاضا در بــازار مسکن ،تقویت
خودیاری مردم با کمک اعتباری و هدایت دولت ،تنظیم قیمت
مسکن در بــازارهــای خــریــدوفــروش ،رهــن و اج ــاره بــرای افزایش
دسترسی همه گروههای جامعه ،هماهنگی در توزیع مسکن بین
مناطق مختلف و کاهش نابرابری ،ساخت واحدهای استیجاری
و وا گذار نمودن آن به گروههای خاص ،اعطای یارانه برای مالکیت
مسکن ،توجه به گروههای سنی متقاضی در بخش مسکن مثل
سن ازدواج ،وا گذاری حق بهرهبرداری از زمین در شهرهای مختلف
برای ایجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب در بین گروههای
مختلف کشور ،توسعه زمینهای آزاد بــرای ساختوساز مسکن
اقشار کمدرآمد ،بعد از حبابهایی با اندازه بیشتر در بعد از اولویت
اقدامات اجرایی قرار گیرند.

نمودار شماره :2نقشه راهبردی سیاستهای مسکن در شهر کرمانشاه

 .5نتیجهگیری
تأمین مسکن بهعنوان یک نیاز پایه همواره مورد تأ کید بوده و در
ً
قانون اساسی و برنامههای توسعه پنجساله کشور نیز کامال مورد
تأ کید قرار گرفته است .شهر کرمانشاه بهعنوان یکی از کالنشهرهای
کشور ،با توجه به برنامهها و سیاستهای اجرا شده مسکن چه
قبل و چه بعد از انقالب در این شهر ،بهرغم دستیابی به افزایش
کیفیت واحدهای مسکونی ،در پیشبرد اهداف توسعه با مشکالتی
له��ای بعد از انقالب سرعت فزاینده
مواجه ب��وده اس�تـ .در س��ا 
جمعیتپذیریدر شهر کرمانشاه،بهصورتمهاجرتهایروستایی
از یک سو ،فقدان ابزار و سیاستهای الزم برای اسکان مطلوب
جمعیت از سوی دیگر موجب بروز ناهنجاریهای گستردهای در
نظام کالبدی و اجتماعی شهر گردیده است .با توجه به مشکالت
مسکن شهر کرمانشاه و تــداوم روند این مشکالت بعد از گذشت
 30سال از اجرای برنامههای توسعه ،انجام پژوهشی در خصوص
شناسایی و تعیین عوامل تأثیرگذار در سیاستهای مسکن در شهر
کرمانشاه و ارائه راهبردهایی در این بخش با هدف اصالح روشها
و بهبود امور ،به عنوان ضرورت مطرح است .بنابراین برای انجام
ایــن پژوهش ،در مرحله جــمـعآوری دادهه ــا در بخش مطالعات
اسنادی از منابع داخلی و خارجی و در بخش پیمایشی (روش
میدانی) از پرسشنامه جامعه نخبگان ( 30عــدد) استفاد ه شده
اســت .شاخصها با استفاده از نمونههای ریاضی تصمیمگیری
 AHPوزندهی شدند .برای آنالیز پرسشنامهها نیز مدل متا سوات
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مرحله هفت:
در ایــن بخش راهبردهای نهایی را در سه قالب اصلی ،بخش
قوانین ،نحوه ساخت واحــدهــای مسکونی ،بودجه و اعتبارات
میتوان ارائه داد؛ یکی از عوامل و اسباب الزم در مدیریت شهرها،
قوانین و مــقــررات شهری اســت که در صــورت عــدم آن ،چه بسا
هدایت شهرها و پیرامون آنها دچار چالشهای جدی خواهد شد.
 )1در بخش قوانین میتوان با بهبود وضعیت سازوکارهای قانونی،
سیاستها و برنامهریزیها روندی را پیشنهاد داد که هر دولتی با
روی کار آمــدن ،سیاستها و برنامههای دولت قبلی را در زمینه
بهبود مسکن ادامه دهد تا روند برنامهریزی را در طی زمانی معین
هدفمند و پربازده نماید )2 .در نحوه ساخت واحدهای مسکونی
که در طی سیاستهای مسکن اجرا میشود ،با توجه به روشهای
نوین و استحکامسازی آنها ،عالوه بر کاهش هزینههای مربوط به
بهسازی و نوسازی ،راندمان امنیت سازهای ساختمان نیز افزایش
یافته و از هدر رفتن انــرژی ،هزینه و  ...جلوگیری مینماید)3 .
افزایش تسهیالت مالی و اعتباری گروههای کمدرآمد به خصوص
دهکهای اول تا سوم در زمینه تأمین مسکن که نمونه بارز این
پدیده طرح مسکن مهر میباشد؛ این طرح که ریشه در ساخت
واحدهای مسکونی برای گروههای کمدرآمد دارد ،بزرگترین طرح
دولتی ساخت مسکن در تاریخ اقتصاد ایران را رقم زد؛ متأسفانه در
ت با درآمد و پس انداز
همان سالهای اولیه عدم تناسب این سیاس 
گروههای کمدرآمد ،با وا گذاری و انصراف تعداد زیادی متقاضیان
ً
اولیه(که عمدتا خانوارهای متقاضی دهکهای اول تا سوم بودند و
قادر به تأمین پیشپرداخت اولیه نبودند) منجر گشت .همچنین
افزایش قیمت در بخش مصالح ساختمانی تأثیر زیادی را بر قیمت
نهایی مسکن م ـیگــذارد که خرید را بــرای متقاضیان مسکن با
مشکل مواجه میکند .ضمن آن که با گرانی خانههای نوساز،
دیگر آپارتمانها هم تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار میگیرند و
با رقمهای باالتری به فروش میرسند .بنابراین الزم است وامهای
مسکونی به وسیله بانکها با رقم باالتری به مردم عرضه شوند ،تا
خانوارها از عهده قیمت مسکن بر بیایند .همچنین تکرار و پیروی

از سیاستهای هر دوره بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قابل
اجرایی بودن؛ برای ارتقای سیاستهای کلی در بخش مسکن باید
بر نقاط مثبت هر برنامه تأ کید کرد و از تکرار ضعفهای گذشته
پرهیز نمود .در آخر متناسبسازی سیاستهای مسکن با مسائل
این بخش؛ برای گرفتن نتیجه بهتر از سیاستهای مسکن باید
اخذ این سیاستها برگرفته از مشکالت این بخش باشد .استفاده
از برنامههای وارداتی در این زمینه با مشکالت بخش مسکن سازگار
و کارساز نیست.

مورداستفاده قرار داد ه شده است .این تکنیک شامل شش مرحله
بود که مرحله ششم یا خروجی مدل در نهایت شامل یک ترسیم
نقشه راهبردی بود؛ با توجه به تصمیمها و مقایسههایی که در
مراحل قبل صورت گرفته بود ،نقشه راهبردی در این مرحله ترسیم
گردید .عوامل داخلی با رنگ فیروزهای و عوامل کالن خارجی با
رنگ نارنجی نشان دادهشدند .عوامل داخلی و خارجی بر مبنای
سه معیار مــورد تحلیل قــرار گرفتند -1 :نزدیکی عوامل داخلی با
عوامل خارجی -2 ،سمت افقی و فوقانی بودن عوامل و  -3اندازه
حبابها؛ که براساس نقشه راهبردی سیاستهای مسکن شهر
ک سوی طیف ،وجود یک سری عوامل کالن مانع از
کرمانشاه در ی 
تحقق کامل پیاده شدن برنامهها و سیاستهای مسکن میشدند.
تــضــاد ،گسست و ناهمگنی در ساختار کالبدی شهر بهعنوان
بزرگترین مانع کــان محسوب شد که با توجه ب ـهانــدازه حباب
آن نیازمند توجه جدی اســت .عوامل کالن خارجی مانند نگاه
سلیقهای مدیران به سیاستهای مسکن ،کمبود تسهیالت بخش
دولتی در رابطه با تعمیر و نوسازی بافتهای فرسوده و فقیرنشین،
بیعالقگی مهاجران برای بازگشت به مبدأ و کوتاهی برنامهریزان
ملی در ایجاد انگیزه بازگشت ،بهکارگیری سرمایههای موجود در
امــور واسطهگری ،تجارت یا فعالیتهای غیرمولد و غیراصولی،
ساختوسازهای غیرقانونی ،غیراصولی و غیرقابلکنترل به سبب
مهاجرتهای شدید ،رکود مسکن به علت عدم سرمایهگذاریهای
بخش خصوصی با انــدازه حباب  3و عوامل عدم نظارت کافی بر
اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی
شماره بیستونهم ساختمانها و طر حهای شهرسازی و عمرانی شهری ،احساس
زمـســتــان  1397عدم امنیت برای سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی به علت
ف ــص ــل ــن ــام ـ
ـه همجواری با کشور عراق ،عدم استفاده از فناوری هوشمند برای
علمی-پژوهشی
ارتــقــای امنیت و ارتــقــای اســتــانــداردهــای مسکن و تکنیکهای
ً
جدید برنامهریزی و ساخت ،با اندازه حباب  ،2نهایتا عوامل عدم
تناسب سیاستهای دولتی مسکن با کل دهکهای جامعه،
عدم تأسیس کارخانههای صنعتی و وابسته به کشاورزی ،گرانی
هزینههای مصالح و ملزومات ساختمانی ،سیستمهای سنتی
ساختمانسازی با اندازه حباب  1به ترتیب نیازمند رسیدگی و توجه
هستند .در سوی دیگر طیف عوامل مؤثر سیاستهای مسکن در
شهر کرمانشاه وجــود دارنــد .با استفاده از این عوامل میتوان با
پارهای از این مشکالت مقابله نمود .با توجه به این عوامل ارائه وام
برای مسکن متناسب مقتضیات روز از باالترین تناسب راهبردی
برخوردار است؛ یعنی به نسبت سایر عوامل باارزشتر و نادرتر است.
ازاینرو باید به این عوامل توجه ویژهای نمود .اما اجرای قوانین
ضد زمینخواری و ساختوسازی مهندسی و ایمنسازی ،داشتن
مسکن برای کل خانوارها تا رسیدن به ترا کم استاندارد ،تقویت
سیاستهای بهسازی در نواحی شهری و روستایی و سایر عوامل
چون تخفیف در اعتبارات بانکی به مسکنسازان ،اصالح قوانین
در راستای اسکان مجدد زمین و استفاده بهینه از آن ،تشویق
بخش خصوصی بــرای ساخت و تأمین مسکن اقشار کمدرآمد،
انعطافپذیری در رویکردهای ساخت مسکن ،سادهسازی مقررات
ساختوساز و حذف بروکراسی ،تداوم ساخت مسکن ارزان برای
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همه متناسب با درآمــدشــان ،تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار
مسکن ،تقویت خودیاری مردم با کمک اعتباری و هدایت دولت،
تنظیم قیمت مسکن در بازارهای خریدوفروش ،رهن و اجاره برای
افــزایــش دسترسی همه گــروههــای جامعه ،هماهنگی در توزیع
مسکن بین مناطق مختلف و کاهش نابرابری ،ساخت واحدهای
استیجاری و وا گذار نمودن آن به گروههای خاص ،اعطای یارانه
برای مالکیت مسکن ،توجه به گروههای سنی متقاضی در بخش
مسکن مثل سن ازدواج ،وا گ ــذاری حق بهرهبرداری از زمین در
شهرهای مختلف بــرای ایــجــاد تــعــادل در بــرخــورداری از مسکن
مناسب در بین گروههای مختلف کشور و توسعه زمینهای آزاد
برای ساختوساز مسکن اقشار کمدرآمد ،بعد از حبابهایی با
اندازه بیشتر ،بعد از اولویت اقدامات اجرایی قرار گیرند .در نهایت
مرحله هفتم تکنیک ،راهبردهای نهایی را به صورت ذیل میتوان
ارائه داد )1:یکی از عوامل و اسباب الزم در مدیریت شهرها ،قوانین
و مـقــررات شهری اســت که در صــورت عــدم آن ،چه بسا هدایت
شهرها و پیرامون آنها دچ��ار چالشهای ج��دی خواهد ش��د ،در
بخش قوانین مـیتــوان با بهبود وضعیت ســازوکــارهــای قانونی،
سیاستها و برنامهریزیهای روندی را پیشنهاد داد که هر دولتی
با روی کار آمدن ،سیاستها و برنامههای دولت قبلی را در زمینه
بهبود مسکن ادامه دهد تا روند برنامهریزی را در طی زمانی معین
هدفمند و پربازده نماید )2 .در نحوه ساخت واحدهای مسکونی
که در طی سیاستهای مسکن اجرا میشود با توجه به روشهای
نوین و استحکام سازی آنها ،عالوه بر کاهش هزینههای مربوط به
بهسازی و نوسازی ،راندمان امنیت سازهای ساختمان نیز افزایش
یافته و از هدر رفتن انـ�رژی ،هزینه و  ...جلوگیری مینماید)3 .
افزایش تسهیالت مالی و اعتباری گروههای کمدرآمد به خصوص
دهکهای اول تا سوم در زمینه تأمین مسکن )4 .تکرار و پیروی
از سیاستهای هر دوره بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و قابل
اجرایی بــودن .بــرای ارتقای سیاستهای کلی در بخش مسکن
باید بر نقاط مثبت هر برنامه تأ کید کرد و از تکرار ضعفهای گذشته
پرهیز نمود )5 .متناسبسازی سیاستهای مسکن با مسائل این
بخش :برای گرفتن نتیجه بهتر از سیاستهای مسکن باید اخذ
این سیاستها برگرفته از مشکالت این بخش باشد .استفاده از
برنامههای وارداتی در این زمینه با مشکالت بخش مسکن سازگار
و کارساز نیست.
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