
  

 واکاوی تاثیر عوامل بهبود کیفیت سکونتی 

 مسکن بر سیاستگذاری
 

 3مصطفی کاظمی، 2احسان میرزاده ،1سعید ولی زاده خرق

 

 engineervalizadeh@yahoo.com *)نویسنده مسئول( ،ایران، مشهد، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، دانشجوی دکتری سیاستگذاری بازرگانی1 

 Ehsan.mirzadeh4221@gmail.c0mدانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، مشهد، ایران.  بازرگانی، سیاستگذاریدکتری دانشجوی  2

 kazemi@um.ac.ir استاد گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران. 3

 

 چکیده

می تامین آن در …و فراغت، استراحت اوقات گذرانیدن خوردن، غذا مانند فرد هر نیازهای اولیه از بسیاری که گیردمی نشاًت جایی از مسکن اهمیّت      

مسکن دارای ویژگی های خاصی است که منجر به تمایز سیاستگذاری گیرد. می بر در را مسکونی محیط کل مکان فیزیکی، بر عالوه مسکن مفهوم .شود

منعکس کننده کلیه نیازهای ضروری مورد نیاز برای زیستن  ،عناصر کلیدی بهبود کیفیت مسکن .شوددیگر بخشهای سیاستگذاری عمومی میمسکن از 

بر سیاستگذاری مسکن  سکونتیدر این مقاله جهت بررسی تاثیرات عوامل کلیدی بهبود کیفیت  خانواده و مکانهای اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است.

مروری بر مفهوم بهبود کیفیت در صنعت ساختمان پرداخته و سپس به بررسی نقش این عوامل در تدوین معرفی شاخص های مسکن و در ایران، ابتدا به 

ریزی به منظور ایجاد م برنامهنتایج تحقیق نشان می دهد داشتن یک نظا شده است. اشارهبرنامه های توسعه و سند چشم انداز و سیاستگذاری یخش مسکن 

ساختاری، تاسیسات زیربنایی، هویت محیط شهری، تسهیالت  -با عوامل عملکردی ،از یک سوهماهنگی بین بخش مسکن و اجزای به وجود آورنده آن 

 جهت رفع چالشهای سیاستگذاری صنعت ساختمان ضرورتی محض است. و ... ، خدمات اجتماعیعمومی

 کلیدی های واژه

 .مسکن، سیاستگذاری، کیفیت سکونتی، شاخص های مسکن 
 

 

  مقدمه -1

مندی ساکنان آن ارزیابی الگوهای مختلف سکونت شهری و رضایت     

از رود. های اخیر به شمار میمطالعات شهری در دهه یکی از ابعاد مهم

های به نواقص و ناکارامدی سیاست توانمی یطریق ارزیابی الگوهای سکونت

ای از فرایندهای واقف شد. نمونه شهریهای توسعه اعمال شده در برنامه

ی شهری استفاده شود. به های توسعه و بازسازتواند در طرحارزیابی می

موازات تأمین نیازهای سکونت ساکنان شهری، بخشی از الزامات کیفی 

-ای توسعهعنا که در فرایند اجرای پروژهگیرد، به این ممورد خدشه قرار می

ای از مالحظات کیفی توجه اولیه به پاره هایزای، به دلیل غلبه رفع نیا

یک فرایند کوتاه مدت، محیط  شود که درشود. این امر باعث مینمی

سکونتی با مشکالت فراوانی مواجه شود که منجر به گریز جمعیت اولیه با 

شود که تعلق و پیوندی با این رامدتری میجمعیت جدید و عموما کم د

تأمین سرپناه سکونتی با کم ترین منابع  دنبالمحیط نداشته و صرفاً به 

 صنعت های فعالیت حوزه در راهبردی کاربرد برنامه دامنه .دباشنمالی می

 سرمایه حجم به توجه با... و های مسکن مهر طرح همچنین و ساختمان

 در راهبردی برنامه تدوین لزوم دارد، مذکور وجود های طرح در که گذاری

 طرح کشور ساختمان صنعت در که آنجا از .سازدمی الزامی را ها پروژه این

 برنامه کارگیری به لزوم باشد، اجرا می و تهیه حال در متنوعی های

 و قوانین چارچوب در آن سازیجهت پیاده ای نظامنامه تدوین و راهبردی

به معرفی  ابتدا، راستا این در. برخودار است ویژهای اهمیت از مقرارت،

یم مفهوم بهبود کیفیت در صنعت ساختمان خواه شاخص های مسکن و

و سپس به بررسی نقش این عوامل در تدوین برنامه های توسعه و  پرداخت

 سند چشم انداز و سیاستگذاری یخش مسکن پرداخته خواهد شد.

 های مسکنشاخص -2

 بررسى مسکن، بخش حل مسائل براى راهکارها مهمترین از یکى     

 و کمى مسائل تحلیل و ارزیابى .است کشور در مسکن هاىشاخص وضعیت



  

 به متغیرهایى صورت به که گیردصورت مى ابزارى طریق از مسکن کیفى

 اقتصادى، مختلف ابعاد بیانگر و مطرح بوده مسکن هاىشاخص نام

 ابزار مسکن هاىهستند. شاخص مسکنکالبدى  و فرهنگى اجتماعى،

 به است. مسکن هاىضوابط سیاست و معیارها سنجش جهت مناسبى

 شرایط از را فهمى قابل و تصویر درست توانمى هاشاخص این کمک

 اهداف تحقق در را هاکاستى و و کم پیشرفتها و داد دست به را مسکن

 موارد شامل مسکن هاىشاخص اهداف بررسى .نمود مشخص مسکن بخش

مى که مسکن مختلف ابعاد بر حاکم تبیین روابط و شناخت-1 است: زیر

 ابعاد بین صحیح روابط گذارىپایه-2 باشد، هاتدوین سیاست جهت در تواند

 فراهم-3باشد،  هاسیاست تدوین جهت در تواندمى مسکن که مختلف

 ریزانبرنامه و گزارانسیاست براى مناسب توصیفى تحلیلى و ابزار کردن

  [1] .اهدگرگونى و تحوالت از شناخت کامل براى

 هاى شاخص-1 شود: مى تقسیم عمده گروه به سه نیز مسکن هاى شاخص

 .اقتصادى هاى شاخص-3هاى کیفى  شاخص-2کمى 

 پردازدمى مسکن کمى بحث بیان به عمدتاً مسکن، کمى هاىشاخص     

 خانوار، تعداد ساالنه رشد خانوار، بعد و مسکونى در واحد تراکم انواع مانند

 را مسکونى واحد یک که خصوصیاتى کیفى، هاىشاخص ....و اتاق در نفر

-مى مطلوب خانوادگى زندگى انفعالت و فعل انجام و زیست خانوار براى

مصالح  بررسى به کیفى است. خصوصیات واحد یک کیفى هاىسازد، ویژگى

 و تسهیالت ساختمان عمر و قدمت مسکونى، واحدهاى مالکیت بنا، ساخت

 دوره اقتصادى، طول هاىپردازد. شاخصمى مسکونى واحد در موجود

 مربع متر احداث یک قیمت متوسط شهرى، مسکونى واحدهاى ساخت

 یک احداث نیاز براى مورد ماهر انسانى نیروى تامین نحوه مسکونى، بناى

 براى نیاز مورد انسانى ماهر نیروى تامین نحوه مسکونى، بناى مربع متر

 کند.تامین مسکن را بیان می براى مالى نهادهاى وجود و مسکن احداث

 کیفیت و رضایتمندی -3

 کیفیت چیست؟ 3-1

 از تعریف آن، قدمت علیرغم که است هاییواژه جمله از کیفیت     

 عبارتند تعاریف این نیست. ازجمله برخوردار همگان نزد یکسانی و مشخص

 منزله به او های به نیاز وتوجه مشتری رضایت با است مساوی کیفیت :از

 با مشخصات، انطباق با از انطباق است عبارت کیفیت کیفیت. قلب

 ویا ضرر، برآوردن از جهت استفاده، ارزش، پرهیز ها، شایستگینیازمندی

 عملکرد، عبارتند از: کیفیت بعد هشت [2].مشتریان انتظارات از رفتن فراتر

 و پذیری، زیباییتغییر قابلیت دوام، قابلیت اطمینان، قابلیت ها، ویژگی

 های خواسته کردن راستای برطرف در باید شده. کیفیت درك کیفیت

 از است عبارت شود. کیفیت آینده نشانه گرفته و حال زمان در مشتریان

 می را قادر آن که خدمت یا محصول یک های مشخصه و ها ویژگی کل

 [3] .دبرآوردکن را شخصی یا نیازهای ها خواسته تا سازد

 سلسله ادراك و سو، یک از دارد وجود کیفیت تعریف در که تنوعی     

 عرصة یعنی منبع از دو شیء کیفیت شودمی موجب که انسان مراتبی

 تا است شده باعث ،دیگر سوی از بگیرد سرچشمه ذهنی عرصة و عینی

به  متعلق که هایی کیفیت اساس این بر. داشته باشد وجود کیفیت انواع

 که روند می شمار به هاییهایی کیفیتهستند کیفیت "ذهنی عرصة"

 "عینی عرصة"با  مرتبط هایکیفیت متقابالً و اند ساکن "فرد ضمیر "درون

 در "موجودیتی خارجی"شکل  به اند، شیء به متعلق هایکیفیت که

 هایکیفیت .یابندمی سروکار جهان حقایق با و گیرندمی قرار ذهن معرض

 را آنها توانمی دشوار که برشمرد هاییارزش عنوان به توانمی را ضمیری

یا  مطلوب بیان با مرتبط هایکیفیت .کرد گیریاندازه همچنین و کمی

 خالف بر .انددسته این از معموالً اشیا بودن زیبا و زشت و نامطلوب

 دانست آنهایی توانرا می اشیا "حقیقی های کیفیت"ضمیری  هایکیفیت

 نظیر سنجشی قابل هایظرفیت به و دارند گیریاندازه قابل ماهیتی که

 یا شیء یک روانی - ذهنی هایدارند. ارزش سرعت ارتباط و ارتفاع و وزن

 در حالی گیرد؛ می نشأت "فرد"زیبایی( از  شیء )نظیر مطلوب هایکیفیت

 خود از "ظرفیتی هایکیفیت"یا  اشیا عینی گیری اندازه های مقیاس که

 .گیرندمی سرچشمه شیء

 

 ؟مهم استکیفیت چرا  3-2
 باید چرا است که این باشد مطرح تواندمی که کلیدی سواالت از یکی     

 هافرصت چه کیفیت به دیگر توجه عبارت به پرداخت. محصوالت کیفیت به

 کیفیت به توجه با طرفی از کند؟می سازمان ایجاد برای هایییت مز و

افزایش  شرکت، هایینه هز ها، ذهنیت از بسیاری تنها برخالف نه محصول

 .شودآوری می سود افزایش موجب دوطریق به بلکه یابد نمی

-می میسر بازار از سهم بیشتری آوردن دست به با امر این بازار؛ طریق از -

 .گردد

 هزینه؛ در جوییصرفه طریق از  -

 به و است سرتاسرجهان در شده شناخته لغت یک کیفیت امروزه،      

 کیفیت دیگر، مفهوم طرف گرفته است. از قرار یان مشتر توجه مورد شدت

 در و باشد می سازمان یک مدیریت نوع بیانگر است که مطرح شکلی به

 به را که آن است است. اینجا سازمان یک مدیریت جوهره واقع کیفیت

 در افراد کلیه مشارکت که با دانندمی فراگیری و جامع سیستم یک عنوان

 تامین و سازمان های فراورده و فرایند وبهبود مستمر وری بهره افزایش پس

 دیگر، سازمانهای سوی از باشد. می مشتریان آینده و حال و انتظارات نیازها

 اظهار روی از را شهروندان هایو خواسته نیازها بودن، بخش اثر باید دولتی

و  آداب ها،سنت از موارد برخی در و هایشان برخی فعالیت آنان، نظرات

 اثربخشی این اطالعات اساس بر دهند. تشخیص جامعه بر حاکم هایارزش

 تعریف سازمان هایرجوع ارباب و های شهروندانخواسته و نیازها تامین به

 هاواکنش سازمان و پاسخگویی درجه اثربخشی ترتیب بدین. است شده

 از کنندگان استفاده شهروندان و جامعه، های خواسته و نیازها به نسبت

 .است دولتی امکانات

 



  

 زندگیکیفیت  3-3
 به از بشر عمیق فکری نگرانی از است بازتابی زندگی، کیفیت مفهوم      

 وجود بازیابی به انسان خواست عمیق و فزاینده "بیگانگی خود از"نوعی 

 .اش طبیعی بوم زیست در خویش اجتماعی

 هایی شاخص که است روانی ابعادی دربرگیرندة شهری زندگی کیفیت

 موارد، برخی در گیرد. اینهارا دربرمی امنیت و شادمانی و رضایت همچون

 دارای همچنین آن بر افزون و شوندمی نامیده نیز اجتماعی هایرضایت

 امنیت و خدمات به دسترسی مسکن، همچون هایی)سنجه ابعادی محیطی

 امیدهای اجتماعی، هایبه فرصت توجه شامل دیگر های جنبه و محیطی(

  [4] .دهستن فراغت اوقات و ثروت اشتغال،

 ویژگی یا درجة به زندگی کیفیت که دارندمی برخی منابع بیان      

 و آسایش فعلی شخص و دارد. وضعیت اشاره زندگی از مندیرضایت

-" عینی"بیرونی عوامل و واقعیات وسیلة به طرفی از زندگی، از او رضایت

 عوامل این از او  "ذهنی" درونی ارزیابی و درك دیگر با طرف از و او زندگی

 با زندگی کیفیت منابع، از برخی در  .شود می تعیین زندگی واقعیات و

 تساوی قوانین، زندگی، محیط سالمتی، شامل معنوی و مادی امکانات

 مندیرضایت شود. همچنینمی بیان اینها مانند و خانواده و حقوق، اشتغال

  کیفیت و دانندمی کیفیت محیط سنجش اصلی معیارهای از یکی را

 احساس مناسب، کیفیت با محیط»کنند: می تعریف شکل این را به محیط

 یا فیزیکی ویژگیهای طریق از آن جمعیت برای را مندیرضایت و رفاه

 «آورد می وجود به نمادین یا و یاجتماع

 سازندة مختلف اجزای سعی شده است ،"زندگی کیفیت "مدل در      

 بر مشتمل زندگی کیفیت رویکرد، این گیرد. در کار به را محیط کیفیت

 ارتقای و اقتصادی هایپیشرفت طبیعی، منابع طبیعی، محیط سالمتی،

 است.  ایجاد امنیت و افراد

 

 مسکونیرضایتمندی  3-4
رضایت در معنای لغوی خود در فرهنگ حمید به معنای رضا، راضی      

بودن و خوشنودی از چیزی یا مکانی آمده است. اما رضایت از یک 

گردد؟ رضایت فرد از مسکن، تحت تاثیر سکونتگاه یا خانه چگونه حاصل می

 گیرد؟رضایت یا عدم رضایت از مسکن چهها و عواملی قرار میچه مشخصه

تاثیرات رفتاری بر روی فرد خواهد گذاشت؟ یک فضای مسکونی باید بتواند 

شرایط الزم برای رشد فردی هر یک از افراد خانوادها اعم از کوچک و 

بزرگ را فراهم آورد. یعنی هر یک از افراد خانواده باید قادر باشند بر حسب 

برای انجام نیازهای روحی، روانی و عالیق خود فضای مناسب و حریم الزم 

فعالیتها و کسب آسایش روانی وجسمانی را بیابند، عالوه بر این فضای 

مسکن باید بتواند محیط الزم برای برقراری روابط خانوادگی و ایجاد 

 همبستگی جهت حفظ کیان خانواده را به وجود آورد.

مسکن یا فضای زندگی باید از دو جهت دارای کارایی باشد یکی از        

ادی یعنی ایجاد محیطی با دسترسی مناسب، امکانات مناسب، جنبه م

درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت، کوران هوا و نور مناسب و 

نظایر آن و دیگری از نظر جوابگویی به نیازهای معنوی مردم، یعنی ایجاد 

فضاهای مناسب با طرز زندگی و نوع فرهنگ وآداب و رسوم اجتماعی، این 

با هم به کاملترین نحوی جمع شوند می توانند سبب ایجاد دو شرط اگر 

 حس مطلوبیت از مسکن گردیده و درجاتی از رضایت افراد را فراهم آورند. 

توانند داشته باشند تمایل دارند و بسیاری از افراد به چیزهایی که نمی      

ایل بنابراین به دالیل اقتصادی ویا سایر دالیل آنها باید محلی را که تم

کمتری نسبت به آن دارند را انتخاب کنند، وقتی آنچه را که فردی تمایل 

دارد می تواند انتخاب کند، رضایت جلب می شود، اگرچه با قدری سبک و 

سنگینی خانه ای که چندان از نظر وی جالب توجه نباشد، ممکن است 

یک  دهند درخیلی هم بد نباشد. به عنوان مثال خیلی از افراد ترجیح می

خانه تک واحدی زندگی کنند، ولی ممکن است یک آپارتمان در نزدیکی 

ها و مرکز شهر را نیز قبول کنند، برای اینکه فرضا آپارتمان به محل کار آن

 یا دوستان آنها نزدیکتر است.

ایمنی و -1انسانها در مسکن همواره به دنبال موضوعات زیر بوده اند: 

مسکنی که تامین -4زیبایی و وقار، -3، قیمت مناسب و ارزان-2استحکام، 

کننده آسایش جسمی و روحی آنان بوده و یا به تعبیری هماهنگ با 

الگوهای زیستی و رفتاری خود باشد. البته در تاریخ این چند عامل بندرت 

توانسته اند در کنار یکدیگر مجتمع شوند، زیرا مسکن ارزان قیمت معموال 

را ندارند و یا بالعکس. لذا طی تاریخ کمتر  ایمنی، مطلوبیت و زیبایی خاص

پیش آمده است که انسانها براستی از مسکن خود رضایت تمام و کمال را 

 گرددداشته باشند و رضایت در بیشتر مواقع به صورت نسبی فراهم می
.[5]   

     

 ضایتعوامل موثر در ایجاد ر 3-5
برای استنباط رضایت از سکونتگاه، باید آنرا به میزان کافی اندازه       

که آیا از محل  "گیری نمود، ولی این سنجش فقط در یک سوال ساده 

خالصه نمی شود. اما به راستی چه  "سکونت خود رضایت دارید یا خیر

گردد فردی از یک فضا احساس رضایت و فرد دیگری از عواملی سبب می

گردد انسان در یک فضا احساس نارضایتی کند؟ چه عاملی سبب میهمان 

زمان از یک محیط احساس رضایت و در زمان دیگر از همان محیط، 

احساس نارضایتی داشته باشد؟ و به عبارت دیگرچه عواملی در میزان 

رضایت انسان از محیط نقش دارند. از جمله عوامل موثر در احساس رضایت 

توان به عوامل شخصی، اجتماعی، معماری، محیطی و افراد از مسکن می

 شود:فرهنگی اشاره نمود که در ذیل هریک از عوامل توضیح داده می

 عوامل شخصی و تاثیر آن در رضایت -

 عوامل اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت -

 عوامل معماری و محیطی و تاثیر آن بر رضایت -

 عوامل فرهنگی و تاثیر آن بر رضایت -

 عوامل کلیدی کیفیت سکونتی -4

در جامع ترین طبقه بندی عوامل کیفیت مسکن که در پژوهشی با      

عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی بهبود کیفیت سکونتی ارائه 

 می باشند: 1عوامل به شرح جدول این  [6].شده است 



  

 

: طبقه بندی عوامل کلیدی کیفیت سکونتی 1جدول   

 مقوالت مضامین نوع عوامل

 عوامل درونی

کیفیت 

 سکونتی

فضایی -عوامل کالبدی  

عوامل سازه ای -1  

عوامل معماری -2  

عوامل تاسیساتی -3  

برند سازنده ساختمان -4  

 امکانات ساختمان
امکانات رفاهی -5  

تجهیزات ایمنی -6  

 توان اقتصادی
قیمت تمام شده مسکن -7  

نگهداریهزینه تعمیر و  -8  

 روابط همسایگان

روابط ساکنین -9  

امنیت مجتمع مسکونی -11  

بهداشت و سالمت محیطی -11  

 عوامل بیرونی

کیفیت 

 سکونتی

 -عوامل عملکردی

 ساختاری

مراکز خدماتی -12  

خدمات شهری و زیر  -13

 ساختی

 هویت محیط شهری

موقعیت مکانی -14  

منظر شهری -15  

فرهنگیبافت  -16  

امنیت و آرامش محله 17 امنیت و آرامش محله  

فضای سبز و امکانات 

 تفریحی محله

فضای سبز و امکانات  -18

 تفریحی محله

 

 طبقه سطح عوامل درونی کیفیت سکونتی، چهار یعنی ، اول سطح در     

فضایی، امکانات ساختمان، توان اقتصادی و برند  -عوامل کالبدی مفاهیم با

کیفیت  تاثیر شدن پدیدار شیوه سازنده ساختمان قرار دارند. در طبقه اول،

ای، عوامل معماری، عوامل عوامل سازه قالب گوناگون در افراد سکونتی برای

 مورد فضای تأمین چارچوب در باشد.می تاسیساتی و برند سازنده ساختمان

 آن تحقّق هک است مادّی وجودی تنها نه انسان، مسکن آسایش برای نیاز

نیازهای  تأمین که است فضایی کیفیّتی بلکه است، دانش مهندسی مستلزم

 واحد عالوه بر چارچوب، این دارد. در عهده بر را آدمیان روانی و روحی

 .شوند می محسوب نیز مسکن شهر و محلّه مسکونی، واحدهای مسکونی،

مطلوب به کیفیت  دستیابی در مسکونی، هایمجتمع موفقیّت شرایط

 جامعه است.  اقتصاد و فرهنگ اقلیم، با هماهنگ سکونتی

ای در ساخت واحدهای مسکونی توسط سازندگان و رعایت الزامات سازه     

با نگاه کیفی، تاثیر مستقیمی در باالبردن کیفیت سکونتی دارد. توجه به 

مقاومت ساختمان در برابر زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی که ارتباط 

های مهم خریداران واحدهای مستقیمی با زندگی افراد دارد یکی از خواسته

 های ساخت نوع مصالح ساختمانی و شیوه ت دو شاخصاهمی مسکونی است.

های ساخت  شود که استفاده از مصالح بادوام و شیوه مانی مشخص میز

باعث افزایش عمر مفید ساختمان شده و درنتیجه در درازمدت  ،مناسب

 تعداد مورد در همچنین باید .کالبدی مسکن حفظ خواهد شدکیفیت 

 و مصالح و آن ساز و ساخت کیفیت خانوار و و جمعیت قبال در الزم مسکن

  .نظر داشت در مشخصی کیفی سطوح مربوطه قوانین

 بردن باال موضوعات جهت مهمترین از زندگی محیط پایدار منظره      

همگنی،  ساختمانها، معماری به است. توجه زندگی فضای کیفی سطح

 رفتن باال باعث کالبدها و فضا مناسب تفکیک و پیوندی هم همجواری،

 .آنهاست دیداری و ذهنی آرامش طریق از زندگی مردم کیفی سطح

های کیفیت در محیط مسکونی کیفیت همچنین یکی از مهمترین شاخص

ح کیفی تاسیسات ساختمان است که استفاده از سیستمهای نامرغوب، سط

با توجه به مقوله برند سازی و تعامل آن با  سکونتی را کاهش می دهد.

فضای ساخت و ساز و همچنین مزایای برند سازی در این صنعت و از سوی 

دیگر پایین بودن کیفیت ساخت و ساز در حال حاضر می توان ادعا نمود، 

 بهبود در مطمئنیکی از راههای برند سازی در فضای ساخت و ساز؛ 

      سکونتی است.کیفیت 

 دوم طبقه عوامل درونی کیفیت سکونتی، سطح یعنی سطح، همین در     

در نظر گرفتن تسهیالت و خدمات  باشد.می امکانات ساختمان به ناظر

، موجب افزایش سطح ارتقای در فضای داخل مجتمع مسکونی مناسب

شود، از جمله عوامل  مسکن و در نتیجه سالمتی ساکنان آن می کیفیت

واحدهای مسکونی  ساکنین توان درصد برخورداری موثر در این مقوله را می

فضای بازی کودکان، ،  فضای سبز یا روف گاردن از امکانات رفاهی شامل

همچون  تجهیزات ایمنیمیزان برخورداری از البی زیبا، شوتینگ زباله و... و 

تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از برق گرفتگی، تجهیزات ایمنی بازدارنده 

 .دانست مثل دوربین مداربسته و دزدگیرو ... و تجهیزات ایمنی آتش نشانی

قیمت و هزینه طبقه سوم در این سطح، مربوط به توان اقتصادی است.      

اقتصادی  های این بخش از مهمترین موضوعات مهم در ابعاد مسکن و یارانه

های مختلف است. نسبت قیمت متوسط مسکن به میزان درآمد در  در کشور

بسیاری از کشورهای توسعه یافته که از سیستم مطلوب مسکن برخوردار 

هستند، بسیار پایین بوده و درمقابل، این شاخص درکشورهای درحال 

هزینه مسکن به صورت درصدی از  .دهد توسعه میزان باالیی را نشان می

 31شود. در بیشتر کشورهای جهان حدود  کل درآمد خانوار نشان داده می

گیرد که این میزان در ایران  درصد از درآمدهای خانوار به مسکن تعلق می

شود که در ایران مشکالت  درصد است. این عامل باعث می 51بیش از 

ذاری گ میزان سرمایه .نشینها، به میزان بیشتری نمود یابد مسکن برای اجاره

های مختلف، از جمله وام برای ساخت  ها واعطای تسهیالت به روش بانک

درکاهش ، از عوامل موثر و نرخ سود وام و مدت باز پرداخت مسکن

 مشکالت خریداران مسکن می باشد.

طبقه چهارم در سطح عوامل درونی کیفیت سکونتی، به روابط      

 و محیط داخلی رد. کیفیتهمسایگان و تعامالت آنها با یکدیگر اشاره دا



  

 آن ساکنین کمیت و به کیفیت توجه با باید واحد مسکونی هر مشخصات

مناسب واحدهای  ابعاد و خانوار تعداد به گیرد. توجه قرار توجه مورد

 ابعاد دیگر ساکنین، بهداشت محیطی و فرهنگ تعداد، با متناسب مسکونی

مجتمع مسکونی  امنیتدر آن. همچنین  ساکن خانوار اجتماعی و فردی

 است. کیفیت سکونتی ارکان از یکی

 شرح به طبقه چهار دوم عوامل بیرونی کیفیت سکونتی، سطح در      

ساختاری، هویت محیط شهری، امنیت و آرامش محله و  -عوامل عملکردی

 .فضای سبز و امکانات تفریحی محله داریم

 افراد بیرونی برایکیفیت سکونتی در سطح  تاثیر در طبقه اول،       

نمود پیدا می  مراکز خدماتی و خدمات شهری و زیر ساختی گوناگون در

 توسعه شهرها، در کیفیت زندگی هایشاخص مهمترین از یکی کند.

 تنها نه آنها عدم وجود که است تجهیزات شهری و تأسیسات و زیرساختها

 امروزی به شکل زندگی آنها بدون که دهدمی کاهش را زندگی کیفی سطح

ارتباطی و کیفیت خدمات حمل و نقل  راههای نیست. ایجاد ممکن اصالً

جزء مهمترین مفاهیم در  عمومی و کیفیت خدمات شهری توسط شهرداری

همچنین وجود مراکز تجاری و نزدیکی به محل سکونت،  .است این طبقه

کیفیت مراکز آموزشی و خدمات درمانی و بهداشتی جزء مالکهای مهم 

 باشند.سکونتی می کیفیت

دومین طبقه از سطح عوامل بیرونی کیفیت سکونتی هویت محیط       

جدید در شهرها و  هویّتی های نشانه و تصاویر برای ساختن شهری است.

 شکل و کنونی حرف فنون، عادات، آداب، فرهنگ، عقاید، بین باید محالت

 شود طی تبدّل و تبدیل از نامریی مراحلی معماری، جمله ها ازساختهدست

 سیاسی، فرهنگی نهادهای و نیروها مجموعة بین هماهنگی سایة در که جز

هایی که در حوزه نفوذ  به طور کلی کاربری .گرددنمی میسر اقتصادی و

گیرند باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر  یکدیگر قرار می

 .ی دیگر نشوندها منطبق بوده، موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت

های ناسازگار با کاربری  ترین تالش شهرسازی، باید جداسازی کاربری عمده

هایی که دود، بو، صدا و شلوغی  مسکونی در محالت شهری باشد. کاربری

ویژه کاربری مسکونی، فرهنگی  های دیگر، به کنند، باید از کاربری تولید می

هویت در مقوله دیگر از جمله عوامل موثر  [7].و اجتماعی جدا شوند

به نمای ساختمانهای محله از نظر همگنی و هم توان  میمحیط شهری، 

پیوندی با یکدیگر، عرض خیابانها، کیفیت پیاده روها ، تراکم ساختمانها، 

بافت فرهنگی محله، سابقه سکونت گزینی محله و نزدیکی به اقوام و 

 خویشاوندان اشاره کرد.

ل بیرونی کیفیت سکونتی امنیت و آرامش طبقه سوم از سطح عوام     

انسانی است.  زندگی آسایش و پایدار توسعه ارکان از یکی است. امنیت

کیفیت  دیگر شاخصهای تمامی جهت زیربنایی عاملی همچون امنیت

 هاشاخص سایر کیفی و کامل وری بهره تا امکان گردد تأمین باید سکونتی

  .گردد میسر

طبقه چهارم اشاره به فضای سبز و امکانات تفریحی محله دارد.       

ترین ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار  توان گفت فضای سبز از مهم می

است، باید توجه داشت که افزایش جمعیت نیاز به تامین فضای سبز 

دهد. با همه اهمیتی که فضای سبز مفید در محالت  را افزایش می عمومی

دارد، باید این واقعیت را پذیرفت که اهمیت حیاتی فضای سبز را  شهری

های حیاتی شهری قرار داد. به طور کلی  نباید در رویارویی با دیگر کاربری

باید رابطه و تناسبی معقول بین فضاهای ساخته شده و فضاهای طبیعی در 

 محالت شهری وجود داشته باشد. فضاهای سبز در زندگی شلوغ، پیچیده و

 بخش و پاالینده هستند.  ناآرام شهرها، گویی تنها عنصر آرامش

استفاده از درخت و فضای سبز باید به عنوان جزء الینفک طراحی       

هر گیاه سبز هر چند  فضای محالت شهری مورد توجه طراحان قرار گیرد.

کوچک، نقش خود را در تلطیف هوا، گرفتن و غبار آن، ایجاد آرامش 

، رفع آلودگی صوتی، تولید اکسیژن موردنیاز شهروندان، سایه روانی-بصری

بخشند،  کند. فضاهای سبز در محالت، منظر محله را بهبود می و... ایفا می

شوند، نقش پاالیشی دارند، باعث افزایش رطوبت و  باعث زیبایی محیط می

در برآورده کردن نیاز تفریحی و  شوند، سهم مهمی کاهش دمای هوا می

به طور کلی استفاده از درخت بخصوص . ...ساکنان محله دارند و تفرجی

 .بایست مورد توجه قرار گیرد می سکونتیبرای باال بردن کیفیت 

 استفاده و جسمی، روحی سالمتی ایجاد راهکارهای از همچنین یکی      

 کاری و و زندگی میباشد. محیط مناسب وسرگرمیهای تفریحی امکانات از

-می درگیری و برخوردها ها،اصطکاك مشکالت، از سرشار مردم اجتماعی

 آرامش ایجاد و روانی استرسهای و فرارها تخلیه برای شهروندان .باشد

 استراحت و سرگرمی و تفریحی امکانات از به استفاده نیاز جسمی و ذهنی

 پیامدهای از شدن دور برای همچون مفری هاسرگرمی و دارند. تفریحات

 هایشاخص در دیگر الزم کیفی سطوح استاندارد رعایت عدم از ناشی

 .است شهروندان زندگی کیفیت

 نتیجه گیری و پیشنهادات -5

مسکن از نیازهای اساسی انسان بوده که امروز به دغدغه بسیاری از 

است. در حوزه  های پایین جامعه تبدیل شده  ها به خصوص دهک خانواده

 توجه قرار گیرد:مسکن در ایران نکات ذیل باید مورد 

دهنده عدم استطاعت  نشینی در ایران نشانافزایش سهم اجاره -1

های پایین جامعه در خرید مسکن است. لذا، درنظرداشتن شرایط آنها  دهک

 از اهمیت وافری برخوردار است.

های فرسوده، پذیر جامعه، ساکنان بافتتوجه به مسکن اقشار آسیب -2

کن روستایی باید در اولویت قرار گیرد. بر های غیررسمی و مسسکونتگاه

نشین در وضعیت  های حاشیه بافت  میلیون نفر در حوزه 11اساس آمار، 

 بدمسکنی هستند که نیاز به بهسازی مسکن دارند.

بر مبنای بیانیه اسکان بشر سازمان ملل متحد، دستور کار جدید شهری  -3

های ملی شهری، در ستهای مسکن در کانون سیاخواستار استقرار سیاست

کنار راهبردهای مبارزه با فقر و بهبود شرایط سالمت و وضعیت اشتغال 

 گذاران حوزه مسکن قرار گیرد.است و این موضوع باید سرلوحه کار سیاست

شده بانک مسکن حائز اهمیت است. این انداز طراحیتوجه به سند چشم -4

 منابعی که وارد بخش مسکن  کند که باید تمام سند بر این نکته تاکید می

شود، به تقاضای واقعی اختصاص داده شود و نباید منابع به ساخت می

 مسکن لوکس اختصاص داده شود.



  

در می بایست و خط مشی های بخش مسکن در مجموع، سیاستها      

قالب ایجاد صندوقهای پس انداز، بررسی سبک معماری و نوع مصالح 

های ساختمانی، تأمین موجبات خانه  روانهساختمانی، نظارت بر صدور پ

های قدیمی در قالب  سازی به وسیله صاحبان صنایع، نوسازی محله

طرحهای جامع شهری، توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی، و در 

 انجام گردد.های مسکونی، سازی و احداث مجتمع نهایت تشویق آپارتمان

به  گذاری مسکن در ایران ر سیاستمعضالت موجود دهمچنین می توان به 

 شرح ذیل اشاره کرد:

های زیادی از طرف بانک ها ناکارآمدی نظام مالی تامین مسکن: سرمایه -1

های احداثی از این محل، وسازهایی مصرف شده که برای خانهبرای ساخت

 اکنون تقاضا وجود ندارد.هم

رابطه مدیریت بودن های توسعه شهری و نامشخصناکارآمدی سیاست -2

شهری با مباحث مسکن اجتماعی: برخی مدیران شهری نسبت به 

مدیریت خود دارند، مسئولیتی که در برابر محیط زیست شهرهای تحت

 وساز تناسبی با وضعیت حاد شهرها ندارد.بیگانه هستند و مقررات ساخت
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