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ABSTRACT 
Introduction: Housing as a basic human need has characteristics that affect its performance as well 

as residents' satisfaction. The issue of housing quality is one of the most important and debated 

among the countries of the world, especially developing countries. 

Objectives: The purpose of this study is to examine the background, actions taken, and the process 

taken by selected countries around the world on the topic of housing quality And It examines the 

plans, policies, dilemmas, and strategies of different economic systems to create a proper residential 

system. Subsequently, indicators of housing quality in developing and developed countries were 

analyzed separately. 

Methodology: The research method is descriptive and the method of collecting documentary 

information is the library. The United Kingdom, Sweden, and the United States were selected as 

developed countries and Iran, China, and South Africa as developing countries. 

Result and Discussion: The research shows that in developing countries - overseas metropolitan 

population growth, development of sustainable buildings, supportive policies, education of suitable 

housing construction, and supervision of the construction industry and development in developed 

countries; formulating appropriate laws and key policies, changing culture in conceptualizing 

housing, creating affordable affordable housing, improving urban reconstruction and renovation 

projects through Private investment is one of the most important strategies on earth Housing policies 

in different systems. 

Conclusion: The policies in housing for the selected countries have different approaches. They are 

classified based on economic systems, macro problems and strategic urban planning. 
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    چکیده
د. بحث کیفیت مسککن گذارمی ریهایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان تأثها، ویژگیعنوان نیاز اصلی انسانبه مسکن مقدمه:

 است. توسعهدرحالکشورهای  ژهیوبهورهای جهان در میان کش توجهقابلیکی از مباحث مهم و 

شده کشورهای منتخب جهان درباره موضکو  کیفیکت  گرفتهشیپپژوهش حاضر با هدف بررسی پیشینه، اقدامات انجام شده و فرآیند در  :هدف

 های اقتصادی مختلف را جهت ایجکاد یکن نظکام مناسکبها، معضالت و راهبردهای پیشروی نظامگذاری، سیاستهابرنامهمسکن تدوین شده و 

یافته به تفکین مورد تحلیل قکرار توسعه و توسعههای کیفیت مسکن در کشورهای درحالسکونتی مورد بررسی قرار داده است. در ادامه شاخص

 گرفتند.

در حتوه  سکت د در کرتورهای سیاست.  هتای اارا تی کتابخانه ای است.   -روش پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطالعات اسنادی روش شناسی:

ولو ت. سوردسطالعه دارای رو  ردهای ستفاوتی اس. و براساس نظام های اقتصادی، سر الت کالن سلی و قوانید راهبردی در حتوه  برناسته ر تشی یتاری ا

 .بندی ید  اس. و سورد تواه قرار سی گیرند

های پایکدار، شهرها، گسترش ساختمانرویه جمعیت کالنتوسعه؛ کنترل رشد بیدهد که در کشورهای درحالنتایج پژوهش نشان می: یافته ها

یافته؛ تکدوین قکوانین وساز و در کشورهای توسکعههای حمایتی، آموزش ساخت مساکن مناسب، و نظارت بر اجرای صنعت ساختایجاد سیاست

هکای بازسکازی و نوسکازی قیمت عادالنکه، بهبکود پرو هسازی سکونت، ایجاد مساکن ارزانهای کلیدی، تغییر فرهنگ در مفهوممناسب و سیاست

 باشد.های مختلف میهای مسکن در نظامترین راهبردهای مطرح شده در زمینه سیاستگذاری خصوصی، از مهمرمایهشهری از طریق س

هکای اقتصکادی، های اجرایی در حوزه مسکن در کشورهای موردمطالعه دارای رویکردهای متفاوتی است و براسکا  نظامسیاست :نتیجه گیری

 گیرند.بندی شده است و مورد توجه قرار میریزی شهری اولویتحوزه برنامهمشکالت کالن ملی و قوانین راهبردی در 

 

ژه  های مسکنهای کیفیت مسکن، کشورهای منتخب، سیاستمسکن، شاخص ها:کلیدوا
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 مقدمه

ایجاد کشاورزی های کشاورزی و غیریبی از فعالیتترک ،ابتدای قرن نوزدهم با ظهور صنایع بزرگ در شهرهای اصلی در

ای از شهرهای بزرگ و متوسط ها نفر را در شبکهمیلیوندرنتیجه توسعه پیدا کرد و  ۱۹۷۰ها از دهه ، این فعالیتشد

تنها در سیستم شهری خود بلکه در اقتصاد یافته نهتوسعه و توسعهحالدربرگرفت. این عامل موجب شد که کشورهای در

شهرهای بررسی و مطالعه فرآیند رشد و توسعه کالن(. ۱3۹6کهزادی و مشک ساز، ) اجرایی شهرهایشان نیز متفاوت شوند

عنوان یکی از ی بههای سکونتای موارد بحرانی در محیطگیری شرایط کیفی نامناسب و در پارهجهانی نمایانگر شکل

(. سبک زندگی مدرن و نیازهای ۱3۹2ذبیحی و مرادی، ) های توسعه شهری استترین آثار و پیامدهای سیاستمهم

این واقعیت در کشورهای (. Brkanić, 2017عوامل مختلف اجتماعی تغییر کرده است ) جهیدرنتطور چشمگیری مسکن به

گیری مسائل عدیده سیاسی اجتماعی و اقتصادی شده ساز شکله و زمینههای حادتری بروز کردتوسعه در شکلدرحال

دهد زیرا ازحد بر تأسیسات مسکن موجود را توضیح می(. کمبود مسکن دلیل فشار بیش6: ۱3۹2ذبیحی و مرادی، ) است

 ,Ikenna)  است رسانی در نظر گرفتهعنوان طرح اصلی برای خدمتامکانات مسکن موجود تعداد بیشتری از افراد را به

هدف توسعه  نیتریعنوان عمومتواند بهکیفیت زندگی میشود. و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی می(2019:120

 ,Streimikiene) محیطی توسعه پایدار استدهنده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیسترود زیرا این هدف نشان پایدار به کار

به کیفیت سکونتی خود، بلکه به کیفیت  فقطنهیت زندگی، کیفیت مسکن است که (. یکی از شاخص بسیار مهم کیف2015

تعیین چهارچوب مفهومی دقیق و شناخت ابعاد و  (.Streimikiene, 2015) بستگی دارد ترگستردهدر یک منطقه مسکونی 

رین مباحث تها از مهمآنهای تشخیص مالکای کیفیت مسکن شهری و منطقه -استانداردهای جهانی و ملی

برخورداری از مساکن  ازلحاظی متفاوت درآمدی هاگروهبرانگیز قرن حاضر است. در کشورهای مختلف توجه به چالش

ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر هانظامی است که وابستگی بخش مسکن را با امسئلهی نامتجانس هاتیفیباک

 افتهیتوسعهو  توسعهدرحالکیفیت مسکن در کشورهای در مورد مفهوم  مسئله اصلی این مقاله بحث .دهدیمنشان  هاآن

های حوزه مسکن را بیان مشیها و خطگذاریی اقتصادی با توجه به سیاستهانظامی مسکن هریک از هایژگیوو است 

یت مسکن در های کیفسؤال پژوهش حاضر عبارت است از: آخرین تحوالت سیاست شدهمطرح. با توجه به مباحث کندیم

 ویژه کشور ایران به چه صورت بوده است؟  کشورهای مختلف به

 ۱۹۴۰ترین تحقیقات موجود از اواسط دهه قدیمیاست.  شدهانجامتحقیقات درباره کیفیت مسکن از اواسط قرن بیستم 

گ جهانی دوم سیستم بعد از پایان جننیز فرانسه  (.Fiadzo, 2011: 38) متحده انجام شدو در مناطق مسکونی ایاالت

 دتوسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی به تصویب رسیکار بالفاصله  . اینارزیابی کیفیت مسکن را آغاز کرد

(Sinha & Sarkar, 2016 .) با استفاده از یک نظرسنجی که متشکل از دو بخش متمایز بود، ارزش مسکن  ۱، سالو۱۹۴6در

روشی را  2تویچلدو سال بعد،  بود.ها و دومی ارزیابی عوامل محیطی ها و آپارتمانیابی سازهاولی ارز. گیری کردرا اندازه

ارزیابی کیفیت مسکن معرفی کرد و بر ارزیابی  راییک عامل ازدحام را ب . اوگیری کیفیت مسکن ابداع کردبرای اندازه

های خاص مسکن را جنبهمورد  درش بازار ارز ۴کوییگلیو 3کلین ،۱۹۷۰در سال  .محیط پیرامون فیزیکی متمرکز شد

واحدهای آپارتمانی، ساختار، د: گیری کردنها ابعاد کیفی و کمی کیفیت مسکن را در سطوح مختلف اندازهآن. تخمین زدند

ما ، ااست ماندهباقیتا به امروز، تحقیقات ارزیابی کیفیت در یک چارچوب مشابه )خرده محالت(.  هاها و میکرو محلهپارسل

کیفیت مسکن از دیدگاه کارشناسان مختلف، کاربران و خریداران  .یافته استافزایش شدهارزیابیهای تعداد شاخص

های کیفیت مسکن برای به حداکثر رساندن کیفیت طراحی، تضمین کیفیت مسکن ارزیابی .شودآپارتمان ارزیابی می

گیرند، قرار می تأثیر تحتعوامل کیفیت فضایی با نوسازی و غیره  سالم، ارزیابی ایمنی آپارتمان، اطمینان از اینکه کدام
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یافته با توجه به وضعیت توسعه خود در رابطه با ارزیابی یک اکثر کشورهای توسعه (.Fiadzo, 2011: 39) شوندانجام می

وجود، دستیابی به یک هدف از این ابزارهای ارزیابی م. اندهای ارزیابی خود را تدوین کردهساختمان مسکونی، سیستم

یا سازندگان را قادر سازد و گذاری شود استاندارد مناسب برای واحدهای مسکونی است، که در آن پول عمومی باید سرمایه

 (. Sinha & Sarkar, 2016) دوارد کنن مالی تأمین های خود با استفاده ازتا این استانداردها را در پروژه

درهم ردیف کردن ابعاد فضایی کیفیت مسکن در سطح همسایگی در »ای با عنوان اله( در مق2۰2۰و همکاران ) ۱هاکو

پردازد و با ها و امکانات رفاهی در سطح محله برای مناطق شهری میبه بررسی شرایط مسکن، دارایی« کلکته، هند

دهد که نابرابری می ترین همسایه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان، رگرسیون و شاخص نزدیکGWR  ،OLSروش

 GWR شهری در توزیع کیفیت مسکن در سایر شهرهای بزرگ هند مشهود است. برآوردهای محلی مبتنی برفضایی درون

تنها ازنظر فضایی وضوح نشان داد که روابط بین کیفیت مسکن در سطح محله و عوامل اقتصادی، جمعیتی و سیاسی نهبه 

  .ها ازنظر مکانی نیز متفاوت استهت و شدت آنثابت نبوده بلکه ازنظر اندازه، ج

بررسی تجربی کیفیت مسکن در منطقه دولت محلی آلیموشو در »ای با عنوان ( در مقاله2۰2۰و همکاران ) 2آیدان

به بررسی قوانین مربوط به مسکن و تأثیر این قوانین بر کیفیت مسکن در منطقه موردمطالعه « ایالت الگوس؛ نیجریه

وتحلیل قرار گرفت. این مورد تجزیه افزار آماری ساده شامل میانگین و شاخص اهمیت نسبی. با استفاده از نرمپردازدمی

های ساختمانی در محدوده موردمطالعه کافی نیستند و ازنظر کیفیت با استانداردهای روز تحقیق نشان داد که بیشتر سازه

کیفیت  روند که کمک زیادی به ارتقاو استانداردهای مناسب پیش می شوند و با توصیه وضع قوانینگیری میدنیا اندازه

 .های موجود در منطقه باید بهبود یابندکه ساختمانشود، درحالیهای ساختمانی میخانه

 به بررسی کیفیت مسکن در« ارزیابی کیفیت مسکن در اده، نیجریه»ای با عنوان ( در مقاله2۰۱8و همکاران ) 3یواده

های ثانویه شامل پردازد. دادهشده میمحیطی محیط شهری ساختهتأثیرات شهرنشینی بر انحطاط زیستنیجریه و 

آمده دستها و مجالت بههای ثانویه مربوطه از منابع موجود در کتابهای موجود سرشماری، اسناد رسمی و سایر دادهداده

توجهی بر کیفیت کلی مسکن در منطقه موردمطالعه دارد. این بلها همچنین نشان داد که اندازه خانوار تأثیر قایافته .است

 .مطالعه به این نتیجه رسید که بررسی و جلوگیری از فرسودگی بیشتر برای زندگی خوب و محیط کار ضروری است

، با هدف ارائه یک مروری بر معیارهای «معیار ارزیابی کیفیت مسکن»ای با عنوان ( در مقاله2۰۱۷) ۴برکانیک

دهند که تعدادی از رداستفاده برای ارزیابی کیفیت مسکن در مطالعات موجود تدوین شده است. روندها نشان میمو

توان نتیجه گرفت که تعداد اند. همچنین میتر شدهیافته و پیچیدههای معیاری در طول زمان افزایشمعیارها و گروه

آورند. تری را به ارمغان مییابد و ارتباطات معیارهای پیچیدهپذیری و پایداری افزایش میمعیارهای مربوط به انطباق

ای از عنوان مبنایی برای پیشنهاد مجموعهگیرند و بهشده در تحقیقات آینده مورداستفاده قرار میمعیارهای تعریف

 شود.معیارهای بسیار ارزشمند برای بررسی نگرش نسبت به کیفیت مسکن ارائه می

بررسی کیفیت مسکن در دو نوع مسکن عادی در مقابل آپارتمان »ای با عنوان (، در مقاله2۰۱6حقی و همکاران )

، با هدف مقایسه کیفیت مسکن در دو نوع آپارتمان مشترک «حوض و فاز اول شهر اکباتان تهرانموردمطالعه: محله هفت

وتحلیل فرآیند سلسله مراتبی جزیههای اصلی کیفیت مسکن تدوین شده است. در این پژوهش از روش تبا ارائه شاخص

حوض امتیازهای باالیی را در معیارهای شرایط اجتماعی، شرایط محلی و واحدهای مسکونی شده است. محله هفتاستفاده

های که اکباتان به بهترین وجه از لحاظ معیارهای شرایط فیزیکی مسکن، معماری و هزینهدست آورده است، درحالی به

 رتبه باالتری دارد. واحدهای مسکونی
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، را با هدف ارزیابی کیفیت «رشد شهری و کیفیت مسکن در ایران»ی با عنوان امقاله(، 2۰۱6رجائی و منصوریان )

ی قدیمی و جدید شهری برای بهبود کیفیت مسکن شهری در ایران هابافتمسکن و شناسایی نقاط قوت و ضعف در 

از نظرسنجی خانگی  آبادخرمی قدیمی و جدید در شهر هابافتدر  ازیموردن یهادادهی آورجمع. برای اندنمودهتدوین 

ی قدیمی است. هانمونهاستفاده شد. نتایج نشان داد که میزان رضایت از کیفیت مسکن در بافت جدید بسیار باالتر از 

که کیفیت  دهدیمشان ی قدیمی و جدید نهابافتنتایج حاصل از تحلیل عاملی برای شناسایی ابعاد کیفیت مسکن در 

 .دارد هاجنبهی است، که مطالعه آن نیاز به در نظر گرفتن همه ابعاد و چندبعدمسکن یک مفهوم 

، به «صرفهبهکننده کیفیت مسکن برای مسکن مقرونیک مدل تعیین»ای با عنوان (، در مقاله2۰۱5و همکاران ) ۱کوهن

توسعه، کراچی پاکستان شهر درحالصرفه در کالنبهای مسکن مقرونهای کیفیت طراحی و پارامترهکنندهبررسی تعیین

است. فقدان مسکن با کیفیت در کراچی منجر به عوامل متعددی از قبیل عدم موفقیت سیاست، تخلفات قانونی، کمبود 

صرفه بهرونکند که کیفیت طرح موجود در مسکن مقگیری میمسکن و مسکن با کیفیت پایین شده است. این تحقیق نتیجه

 وساز، خدمات، توسعه سایت، محله و پایداری افزایش یابد. تواند با حل مشکالت مربوط به طراحی، ساختدر کراچی می

، به بررسی «زیست در نیجریهشهرنشینی، کیفیت مسکن و تخریب محیط»ای با عنوان (، در مقاله2۰۱2) 2النرواجو

پردازد. در این مقاله آمده است که زیست میشهرنشینی بر تخریب محیطکیفیت مسکن در شهرهای نیجریه و تأثیرات 

گیری شد که بررسی و زیست و سالمت ساکنان شهر دارد. این مقاله نتیجهکیفیت مسکن تأثیرات منفی بر محیط

 جلوگیری از پژمردگی بیشتر برای زندگی هماهنگ و تحوالت پایدار ضروری است. 

، به بررسی صنعت «اهمیت فرایند طراحی در کیفیت مسکن»ای با عنوان در مقاله(، 2۰۱۱و همکاران ) 3همزه

عامل  3با فهرستی از  پردازد. چارچوب اصلیهای اخیر در بحث کیفیت مسکن میوساز در مالزی با پیشرفتساخت

دهد که با یشود. نتایج نشان ممتغیر احتمالی برای مدیریت کیفیت خانه تعیین می ۱۴شده و ساختاری تشکیل

های مناسب مدیریت پروژه، تأثیر چشمگیری در کاهش تعداد نقص در بخش مسکن خواهد داشت. در استفاده از شیوه

 عامل زیر ازجمله: قابلیت ساخت، دقت ترسیم، تنوع و انتقال دانش، شناسایی و موردبحث قرارگرفته است. ۴این مقاله 

گانه شهر بیجار  2۰تحلیل کیفیت مسکن در محالت »ی با عنوان الهمقا(، در ۱3۹5پورمحمدی، نعیمی و درویشی )

اطالعت با اتکا  لیوتحلهیتجز. پردازدمی، به بررسی کیفیت مسکن مناسب در محالت شهری «SAWبا روش آنتروپی و 

که در  هددیمشاخص نشان  ۱۴ لیوتحلهیتجزو آنتروپی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از  SAWبه روش 

کیفیت  هایشاخصسطح محالت شهر بیجار بیشترین امتیاز و محالت محمودآباد و تخت علیا کمترین امتیاز از منظر 

 است. آمدهدستبهمسکن 

، به «ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان»ی با عنوان امقاله(، در ۱3۹۴روشتی و همکاران ) احد نژاد

 استفاده با را قلم هر به مربوط یهامؤلفه یهاپردازد. وزنهای کیفیت مسکن میشاخص برهیبا تکسنجش کیفیت مسکن 

با توجه به  .استفاده شده است ویکور منظور استخراج شاخص نهایی کیفیت مسکن از مدلبه و استخراج AHPمدل  از

درصد از  ۴۰.۷تن نسبتًا مطلوب بوده، درصد از کل نواحی شهری زنجان دارای کیفیت م 22.2شده تنها انجام یهالیتحل

 .لوب قرار دارندنامط و مطلوبنسبتاً  وضعیت در نواحی از درصد 3۷ و نواحی دارای کیفیتی متوسط است

شهری،  محالت مسکن کیفیت یبندتیاولو و تحلیل»ی با عنوان امقالهدر  (۱3۹۴طفی، خیرخواه و کوچک زاده )ل

 2۱برای بررسی کیفیت مسکن . پردازدی کیفیت مسکن در محالت شهری نکا میبه بررس، «نکا شهری نمونه: محالت

 جهیدرنت .شاخص مورد بررسی و از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و از مدل تاپسیس استفاده شده است

 .اندتهگرف جای پایین کیفیت و متوسط کیفیت باال، کیفیت سطح سه در نکا شهر محالت مسکن ،تحلیل صورت گرفته

                                                 
1 Chohan 
2 Lanrewaju 
3 Hamzah 
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های کیفیت مسکن در شهر تهران: توزیع مکانی شاخص»ی با عنوان امقالهدر ( ۱3۹۴زیاری، منصوریان و ستاری )

. پردازدمیکیفیت مسکن  هایشاخص بر اساسی شهری هاینابرابر، به بررسی «مکانی یهاتحلیل اکتشافی داده

و ناهمگنی مکانی مورداستفاده قرارگرفته  یبستگمکانی برای بررسی خودهم یهارویکرد تحلیل اکتشافی داده

 نابرابری آن دنبال به و مکانی چه ناهمگن و مکانی خودهمبستگی که دهدمی نشانآمده دستبه نتایج است.

 تهران وجود دارد.  های کیفیت مسکن در سطح نواحی شهردر توزیع مکانی شاخص یشهردرون

سنجش فضایی کیفیت مسکن در شهر سبزوار، با استفاده از »ی با عنوان امقالهدر  (۱3۹۰رضایی راد و رفیعیان )

منظور این به .به ارزیابی کیفیت مسکن در شهر سبزوار بر اساس آمار موجود پرداخته شود، «روش تحلیل عاملی

ش تحلیل شاخص تعیین شدند و به رو ۱۹و  قرار گرفتند یهای کیفی و کمی مسکن موردبررسارزیابی، در ابتدا شاخص

وضعیت هر ، GISط و کم کردن تعداد متغیرها به چند عامل و تهیه نقشه به تفکیک هر عامل در محی (FA) عاملی

نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین کیفیت مسکن و نوع  .عامل در نقاط مختلف شهر تعیین گردید

شرقی و  یهاجنوبی )بافت فرسوده(، بخش یهادر بخش ها در شهر سبزوار وجود دارد. کیفیت مسکنبافت محله

 با. است شهر نقاط دیگر ازتر نازل ،(شهری ۔شمال شرقی )بافت روستا  یهاجنوب شرقی )بافت غیررسمی( و بخش

درصد ارتباط معنادار وجود  ۷۷زان می به شهر یهابافت و کیفیت مسکن بین که شد مشخص رگرسیون، از استفاده

های کیفیت مسکن به های ذکرشده در حوزه کیفیت مسکن محققان پس از بررسی شاخصثر پژوهشدر اک دارد.

اند. های مختلف آماری و فضائی پرداختهها در محدوده موردمطالعه با استفاده از روشارزیابی و سنجش وضعیت آن

أیید کیفیت مسکن کشورهای های مورد تصورت تطبیقی ابتدا شاخصتمایز این پژوهش آن است که بهنکته قابل

یافته بر اساس آخرین آمار موجود بر اساس دو بخش درونی و بیرونی به دست آمدند و در ادامه توسعه و توسعهدرحال

ها و قوانین کیفیت مسکن، مشکالت و راهبردها در کشورهای مختلف جهت ارائه درکی متقابل از وضعیت سیاست

بندی های کیفیت مسکن در طبقهگرفتند. این پژوهش به لحاظ بررسی شاخصجهانی مورد بررسی و مقایسه قرار 

های کشوری حوزه مسکن با های هاکو، برکانیک، کوهن و فیادزو و به لحاظ بررسی قوانین و سیاستمختلف با پژوهش

 های آیدان و کوهن قرابت و همخوانی دارد. پژوهش

رغم وجود یک عنصر کوچک، علی .کنندمی تبعیتاقتصادی  -اجتماعی ها، یا گروهی از مردم، از یک ساختار خانواده

یک محیط  وخانواده برای رسیدن به این هدف . سازدیمرا دهد که آینده یک جامعه خانواده یک هسته تشکیل می

ین بخش یکی از ارزشمندترداشتن اقامت رضایت(. Chohan et al., 2015) نیاز دارد "خانه "یکبه خاص،  تیفیباک

شرایط مسکن خوب نیز برای ت. از عناصر اصلی استانداردهای زندگی مردم اس یکینیهای زندگی مردم است و اجنبه

  (Streimikiene, 2015). دگذارمی ریتأث افرادسالمت مردم ضروری است و بر رشد 

، وهواآبییرات در استانداردهای مسکن از یک ملت به ملت دیگر و همچنین در یک کشور خاص متفاوت است؛ تغ

اظهار  . سازمان ملل متحدگذاردیم ریتأثفرهنگ، درجه شهرنشینی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز بر استانداردها 

استدالل شده است که استانداردها باید بهترین  است. آمدهدستبهداشت که این استانداردها از سطح فرهنگی مردم 

(. استانداردهای کیفیت Adeoye, 2016) های مدرن را ترکیب کنندعقالنیت تکنیک ی عمل سنتی با اقتصاد وهایژگیو

باشد، این مهم در مورد  اجراقابلکه در موارد قانونی  شودیمهنجارها یا معیارهایی اعمال  عنوانبهمسکن اغلب 

ی مسکونی اعمال سازتمانساخیی که در صنعت هاونیکنوانسنسبت به قوانین غالب یا  وسازهاساختبودن  قبولقابل

 (. Rajaei & Mansourian, 2016) ؛ وجود داردشودیم

، فرهنگ و جامعه قرار ایمنطقههای طراحی، گرایش تأثیر تحتکند و تغییر می سرعتبه مساکنسازمان فضایی 

های کنند و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی، نظم و ترتیب فضایی را در اطراف فضاهای زنده برقرار میارزش د.گیرمی

های اجتماعی بر های موجود در سیستمرابطه بین فضا و تعامالت انسانی و تفاوت .نماینداین فضاها را منعکس می

ساده مقدار فضا که یک  طوربهفضایی  (. شکلChohan et al., 2015) گذاردمی تأثیرهای مسکن بسیاری از طرح
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خانواده، ترکیب خانواده و  اندازهبه گیوابست از است عبارتاین هنجار  .کندخانواده باید داشته باشد را تعریف می

اندازه  درواقعشود، که ترکیب هنجارهای فضایی به استانداردهای فضای مسکن تبدیل می پس .های فرهنگیارزش

. نان کافی استبرای حفاظت از سالمت، ایمنی و رفاه عمومی ساک کهفضای الزم برای اطمینان از کیفیت مسکن است 

 (.sharipah, 2010: 7) دشوگیری میفضای داخلی اندازه اساس برالزم به ذکر است که نیاز فضایی خانواده در مسکن 

بعد کمی کیفیت مسکن به عوامل ساختاری، مادی، اجتماعی و اقتصادی و یا پیامدهای ناشی از عملکرد بخش مسکن 

محیطی و قبیل قیمت، کمیت، حق تصدی، اثرات اقتصادی، اثرات زیست این عوامل شامل مالحظاتی از .اشاره دارد

. این آن دشوار است که محاسبهاز سوی دیگر، سنجش کیفی است ت. هنجارهای ساختاری استانداردهای مسکن اس

، کنمسااست که توسط انواع مختلف « کیفیت زندگی» ای «راحتی» نهای ادراکی عواملی چوبیانگر معانی و ارزش ویژگی

ای در ابعاد کمی و بدیهی است به دلیل تغییرات منطقه .شودساکنین ایجاد می هایو انتظار هاحیسبک زندگی و ترج

ها اعمال طور مساوی در همه زمینههایی که بهکیفی کیفیت مسکن، تعریف یک مجموعه استاندارد از معیارها و شاخص

فناوری  و تأثیرگذار بر کیفیت ساخت، یکی از عوامل مهم(. Emankhu & Ubangari., 2015) نیست ریپذشوند، امکانمی

تواند مساکن بادوام و با انرژی کافی تولید کند، قیمت مسکن ممکن است ساخت مسکن می هایفناوریدر حقیقت،  .است

(. ۱3۹۱مکاران، پورمحمدی و ه) د، افزایش یابآورندیدر نتیجه پیشرفت تکنولوژی که خریداران مسکن آن را به وجود م

، مجاورت همسایگان سروصداکه در معرض  کندیمی ریگاندازهاین شاخص، شاخصی است که میزان سهم کل جمعیتی را 

با  سروصدای پر امنطقهزندگی در  عنوانبهمسئله مهم کیفیت محیط مسکن  دهندهنشانو یا خیابان قرار دارند که 

، میزان راحتی سکونت و قیمت مسکن ناامنزندگی در نواحی  نیچنهمست. تأثیرهای منفی بر راحتی و سالمت انسان ا

 (.Streimikiene, 2015) دهدیمکاهش  شدتبهرا  العادهفوقیک منطقه 

ویژه در کشورهای های بازسازی شهری بهناپذیر در برنامهگیری کیفیت مسکن یکی از مطالعات اجتناباندازه

موجود، معیارهای ارزیابی کیفیت مسکن  هایتحقیق وتحلیلتجزیه (. براساسUwadiegwu, 2013) توسعه استدرحال

و  ایمحله؛ معیارهای ارزیابی کیفیت مسکونیمعیارهای ارزیابی کیفیت واحد  :دسته اصلی تقسیم شدند سهبه 

 (.Fiadzo, 2011: 42) معیارهای اجتماعی و اقتصادی

 «طراحی داخلی»بودند که مربوط به  مسکونیابی کیفیت واحد شامل معیارهای ارزی موردمطالعهاکثر تحقیقات 

گروه اول شامل معیارهایی در  .تقسیم شدند زیرگروهها به چهار معیارها، آن بهترینبرای به دست آوردن یک . بودند

رهای دومی شامل معیا .مورد مشخصات واحد آپارتمان، مانند مساحت آپارتمان، چیدمان و شرایط عناصر ساختمان بود

های مختلف، سطح این معیارها ترتیب فضای داخلی، تعداد و وجود اتاق .شودهای مجزای آپارتمان میمربوط به حوزه

یکی از عناصر اصلی کیفیت مسکن موجود بودن فضای کافی در  .را به خورشید ارزیابی کردند گیریجهتخالص و 

ی توسعه یافت، نرخ ازدحام است که نسبت افرادی شاخص اصلی که برای توصیف مشکالت فضای .محل سکونت است

های موجود در خانواده، که توسط تعداد اتاق طورهمانکند، کنند را ارزیابی میکه در یک مسکن شلوغ زندگی می

گروه سوم شامل معیارهای مربوط به  (.Streimikiene, 2015) شوداندازه خانواده و نیز سن اعضای آن تعریف می

زیست و مواد، ها شامل طراحی سازگار با محیطبرخی از نمونه. تمان، ساخت ساختمان و جزئیات بودطراحی آپار

آخرین گروه از معیارها شامل افراد مربوط به  .باشندهای پایدار میحلسازی راهپذیری و سازگاری، و یکپارچهانعطاف

نور و گروهی بودند که دارای  تأمینه آسایش داخلی، ها به سه گروه تقسیم شدند کآن .فضای آپارتمان و آسایش بودند

 (.Fiadzo, 2011: 42) دهای محیطی دیگری مانند حریم خصوصی و نمای آپارتمان بودنویژگی

تر ساختمان تر یا گستردهکه برای ارزیابی کیفیت محیط نزدیک معیارهای ارزیابی کیفیت همسایگی معیاری هستند

های همسایگی عمومی، ویژگی :بندی شدندطبقه زیرگروهاین معیارها در حدود چهار  د.گیرنمورداستفاده قرار می

های کلی همسایگی، گروه اول این معیارها شامل ویژگی. ترافیک، خطرات، و وجود و فاصله از خدمات و امکانات مختلف

یارهای مربوط به شرایط گروه معیارهای ترافیکی شامل مع .های مجاور، و تراکم جمعیت بودمانند شرایط سازه
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ترین بزرگ. و غیره بودند یترافیک هایناراحتیعمومی،  ونقلحملهای اطراف، دسترسی به انواع مختلف خیابان

 (.    Fiadzo, 2011: 43) زیرمجموعه معیارها در معیارهای ارزیابی کیفیت همسایگی، حضور خدمات و امکانات بود

مطالعات قبلی در مورد کیفیت مسکن مورداستفاده قرار گرفتند دربرگیرنده آخرین مجموعه از معیارهایی که در 

امور مالی،  :تر تقسیم شدندکوچک هایزیرگروهاین گروه از معیارها به  .های اجتماعی و اقتصادی مسکن بودندجنبه

های تر بود که با ارزیابیکوچکگروه مالی در مورد مسائل مالی دارای دو زیرگروه  .اندازه خانواده، روابط اجتماعی و غیره

اتاق و عامل اشغال، اندازه خانواده یک معیار مهم  تعدادبه دلیل  .مخارج خانواده و استانداردهای زندگی سروکار داشت

آوری کردند که ارتباط، گروه روابط اجتماعی مجموعه سوم معیارها را جمع است. جداشده این گروه از گروه دوماست و 

 (.Fiadzo, 2011: 43) ستگی اجتماعی و خصوصیات همسایه را ارزیابی کردندصمیمیت، همب

 روش پژوهش
ی و اسنادی است. اکتابخانهی اطالعات مبتنی بر شیوه آورجمعتحلیلی و روش  -در این پژوهش شیوه تحقیق توصیفی

فراهم گردیده  موردنظروع، مطالب و اسناد مرتبط با موض هاگزارش، هاپژوهشبدین منظور با استفاده از کتب، مقاالت، 

آن در کشورهای  هایشاخصاست. با توجه به هدف تحقیق، پس از معرفی چهارچوب مفهومی کیفیت مسکن، 

بر اساس آخرین آمارها و اطالعات موجود )عمدتًا یک دهه گذشته( استخراج شدند و با  افتهیتوسعهو  توسعهدرحال

مسکن شهری، مسائل اصلی کشورها،  نهیدرزم ژهیوبه هاآنی زیربرنامهسیستم  ی هر کشور وهایگذاراستیستوجه به 

 ی و تحلیل قرار گرفتند. بررس مورد هاآنمشکالت و راهبردهای 

 

  ها و بحثیافته
 های کیفیت مسکنشاخص
 بندی کرد.توان به دو بخش درونی و بیرونی تقسیمهای کیفیت مسکن را میشاخص

 ۱جدول 

 یافتهیفیت مسکن در کشورهای توسعههای کشاخص
 بخش درونی بخش بیرونی

 ,(Boughaba, 2018) کیفیت فضاهای عمومی 
 و ,(Boughaba, 2018) ,(Wardle & Duncan, 2017)   هااتاقابعاد فضاها و 

 (Wardle & Duncan, 2017) مقاومت ساختمان 
 ,(Wardle & Duncan, 2017),(Djukic & Antonić, 2017) , روشنایی طبیعی  (HQIv4, 2008)  فضاهای بازی کودکان

 ,Boughaba) (HQIv4, 2008)  فضاهای خصوصی

2018), 
ی و شکل زیآمرنگو ,(Boughaba, 2018) (Le, et al, 2016مقاوم در برابر صدا )

 (HoustonHousingAuthority, 2011) ظاهری

 (HQIv4, 2008)  ی ساکنانهایژگیو
 & Wardle) (Visscher &  Meijer , 2014ی  )سوزآتشایمنی در مقابل 

Duncan, 2017), 
 (Bradley & Putnick, 2012ی محیطی )هایژگیو

(Wardle & Duncan, 2017), (Boughaba, 
2018), 

  سیستم امنیتی ( وVisscher &  Meijer , 2014)  هاپلهراهطراحی 

(HoustonHousingAuthority, 2011) (Boughaba, 2018), 

 ,Haghi, et al),( Chohan, et al, 2015) دسترسی 

2016 ),(Sharipah, 2010) (Wardle & Duncan, 

 (۱3۹۴لطفی و همکاران، ), ,(2017

و امکانات برای ,(Boughaba, 2018) (Chohan, et al, 2015)  امکانات بهداشتی
 (Wardle & Duncan, 2017) افراد معلول و ناتوان 

 ,Haghi, et al),( Chohan, et al, 2015) امنیت

 Houston),( ۱3۹۴لطفی و همکاران، ), (2016

Housing Authority, 2011) 

 (Ha, 2015) ,(Le, et al, 2016),( Chohan, et al, 2015)  تهویه طبیعی
(Wardle & Duncan, 2017),ای داخلیو کیفیت هو  (Le, et al, 2016 )

,(Houston Housing Authority, 2011) 

 

 ,Fiadzo, 2011( )Bradley & Putnick),( Chohan, et al, 2015) تأمین آب

 ,Wardle & Duncan) (۱3۹۴لطفی و همکاران، ( و انرژی سبز و پایدار )2012

2017), 
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 2جدول 

 عهتوسهای کیفیت مسکن در کشورهای درحالشاخص

 بخش درونی بخش بیرونی

)مراکز خرید، مرکز شهر، مراکز تفریحی، مراکز  هافاصله

 ونقلحملورزشی، مراکز پزشکی، فضای سبز، مدرسه، 

 Le, et al, 2016 ),(Fiadzo, 2011)عمومی( )
(Haque, et al, 2020), 

طفی و  ),( Haghi, et al, 2016( )Bradley & Putnick, 2012نوع طراحی )

 و تعداد اتاق ,(Ikenna, et al, 2019),(Haque, et al, 2020)   (۱3۹۴ران، همکا

 , (Djukic & Antonić, 2017) (Le, et al, 2016) ,(Sharipah, 2010) 
(Haque, et al, 2020), 

 Haghi, et) ی نامرغوب و نامناسبهانیزم نزدیکی به

al, 2016) (Ikenna, et al, 2019), 

( و Le, et al, 2016و ) (Djukic & Antonić, 2017) ,ساختمان  کل مساحت

 ,Haque, et al) ,(Ikenna, et al, 2019) (Le, et al, 2016طرح ساختمان )

2020) 
 Haque, et) (Sharipah, 2010) تسهیالت اجتماعی

al, 2020), 

 ,Ikenna) ,(Ha, 2015) ,(Fiadzo, 2011)  هاپنجرهمقاومت دیوارها و موقعیت 

et al, 2019) 
 (Bradley & Putnick, 2012ی محیطی )هایژگیو

(Ikenna, et al, 2019), و کیفیت محله (Haque, et 

al, 2020) 

 & Bradley),  (Fiadzo, 2011و تجهیزات داخلی )دسترسی به امکانات اولیه 

Putnick, 2012) ,(Lotfi et al., 2017), (Ikenna, et al, 2019), (Haque, et 

al, 2020) 

 ,Haghi, et al),( Chohan et al., 2015) دسترسی

2016 ),(Sharipah, 2010), (Ikenna, et al, 2019) 

,(Haque, et al, 2020),( ،۱3۹۴لطفی و همکاران) 

 ,Haque, et al) ,(Djukic & Antonić, 2017)اندازه حداقل واحدهای مسکونی  

 Ikenna) ,(Sharipah, 2010),( Fiadzo, 2011) و ساختار و نوع مصالح (2020

et al, 2019) 
 ,Haghi, et al),( Chohan et al., 2015)  امنیت

 Houston( )۱3۹۴لطفی و همکاران، ), (2016

Housing Authority, 2011) 

و  سیستم اطفای ,(Haque, et al, 2020) (Le, et al, 2016) تجهیزات الکتریکی

( Le, et al, 2016) ( و جهت ساختمان Ha, 2015) (Le, et al, 2016),حریق 

,(Sharipah, 2010) 

 

و وضعیت ,(Haque, et al, 2020) (Le, et al, 2016) ی زبالهآورجمعسیستم 

 ,Ikenna),(Haque, et al, 2020)  (Fiadzo, 2011) پسماند فاضالب و مدیریت

et al, 2019), 

 
 ,Le, et al) ,(Ikenna, et al, 2019) ,ازدحام و خدمات و امکانات رفاهی مسکن 

2016) (Haque, et al, 2020), 

 (Haghi, et al, 2016),( ۱3۹۴لطفی و همکاران، ) استحکام و ایمنی  

 (Le, et al, 2016)  ن و نوع مدیریت ساختمانفضاهای عمومی ساختما 

 
 (۱3۹۴لطفی و همکاران، ), (Sharipah, 2010) نحوه تصرف و مالکیت مسکن

(Haque, et al, 2020), 

 
( نور و Ha, 2015) ,(Le, et al, 2016),( Chohan et al., 2015تهویه )

 (Haque, et al, 2020), (Djukic & Antonić, 2017),روشنایی

 
 ,Houston Housing Authority),( Le, et al, 2016) کیفیت هوای داخلی

2011), (Ha, 2015) 

 
 ,Fiadzo, 2011( )Bradley & Putnick),( Chohan et al., 2015)  تأمین آب

2012) (Haque, et al, 2020), 

 
لطفی و همکاران، ),  (Ikenna, et al, 2019)وری انرژی و هزینه مصالحبهره

۱3۹۴) 
 

 یافتهمسکن در کشورهای توسعه
قطبیت  سازیجهانیدی چشمگیر مراکز مهم شهری در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، با وجود موفقیت اقتصا

مرکزی تا  شدهریزیبرنامهاجتماعی و فقر شهری را تشدید کرده است. در کشورهای در حال گذار، اصالحات از 

. ساخت شهرهای (UN-Habitat, 2011: 7) ترا اضافه کرده اس هاپیچیدگیاقتصادهای مبتنی بر بازار، الیه دیگری از 

که بسیاری از شهرهای اروپا، تنها کانون نحویغرب از عوامل تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر پذیرفته، به

ساز، مثابه زمینههای اروپا بوده است. در غرب فرهنگ یک عامل مسلط است و منطقه طبیعی بهبزرگ فرهنگی ملت



 235 و رجائی اهلل قلی پور/  ...های کیفیت مسکن درطبیقی شاخصمطالعه ت  

 کندهای فرهنگ جامعه را تبیین مینتیجه کار است و نظام کالبدی، الگوها و ویژگی کند. بنابراین فرهنگعمل می

ای داشته نقش بسیار عمده مسکن در پراکنش جمعیت ی جهان،در بسیاری از کشورها(. ۱382زیاری، )

 جمعیتشان فنص حداقل متحدهایاالت در پیتسبورگ و دیترویت کلیولند، لوئیس، تی اس بوفالو، مانند شهرهایی است.

عامل تقاضا برای شرح این عدم تمرکز روی  بر شهری تحلیلگران اند.دادهازدست 2۰۰۰تا  ۱۹5۰ هایسالمیان در را

پورمحمدی و همکاران، )تاس داشته جمعیت کاهش این روی بر ایعمده تأثیر مسکن عرضه عامل اما متمرکز شدند،

ای سنتی بازار دارند، در یک دهه گذشته رشد اقتصادی و پیشرفت در حوزه اقتصادی، کشورهایی که اقتصاده(. ۱3۹۱

. مسیر رشد نابرابر بوده است، اما استانداردهای زندگی بهتری در اندکردهبزرگ را در برنامه اصالح ساختار خود تجربه 

یای رشد اقتصادی ، مزاحالباایناروپای غربی، آمریکای شمالی و برخی از کشورهای اروپای مرکزی ارائه کرده است. 

در این بخش به برخی از  (.UN-Habitat, 2011: 7) به اشتراک گذاشته نشده است ایگسترده طوربهمنطقه 

ها در کشورهای مختلف گذاریکنیم. این سیاستیافته اشاره میها در کشورهای توسعههای مسکن و کیفیت آنسیاست

دهنده تأثیر تنظیمات سازمانی بر یافته و نشاندی و فرهنگی تکاملدر طول زمان در چارچوب سازمانی، سیاسی، اقتصا

  & Visscher) باشدهای مالی، شکل شهرها، شرایط بازار مسکن و غیره میهای کاربری زمین، سیستمریزیبرنامه

Meijer, 2014: 2.) ه موردبررسی یافتعنوان کشورهای منتخب توسعهمتحده آمریکا بهکشور انگلستان، سوئد و ایاالت

 قرار گرفتند.

تا حد  هاآن. تجربیات تاریخی شد بین کشورها بسیار متفاوت ۱۹۴5مسیر تاریخی عرضه و مصرف مسکن از سال 

در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یک چالش جدی  خانمانیکند. بیمیزیادی شرایط معاصر مسکن را پیکربندی 

در اکثر کشورهای اروپایی و  .استاقشار برای همه  قیمتارزانتأمین مسکن  در هادولتو نشانه عدم موفقیت بزرگ 

در  کهدرحالی آمریکای شمالی، جابجایی داخلی همچنان یک مشکل اساسی است که مستقیماً مربوط به مسکن است.

 است که صرفهبهمقرونمسکن مناسب و  ،متفاوت است، مسئله اصلی هاچالش هایویژگیکشورها و مناطق مختلف 

 ,UN-Habitat)اتفاق کشورها از دسترس خارج استبهقریببرای بخش بزرگی از جمعیت در اکثریت ایفزاینده طوربه

2011: 4).  
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 3جدول 

 یافته های مسکن در کشورهای منتخب توسعهسیاست 
 هاگذاریشرح وضعیت و سیاست کشور

 انگلستان

ریزی سختگیرانه است و بر انسجام شهری متمرکز لی است که دارای سیستم برنامهانگلستان یک کشور بسیار سیاسی و ما
که کمبود  دهدقیمت است. مستندات علمی نشان میاست. نگرانی اصلی این کشور کمبود مسکن و فقدان مسکن ارزان

 گیریشکل زمان باهم و سال پیش ۷۰بیش از  ت.ریزی اسمسکن و فقدان قابلیت استطاعت، نتیجه مستقیم سیستم برنامه
که تالش  شودمیریزی طرح( ، کمک به خریدمثالعنوان)بههای کلیدی سیاست انگلستان، افراطی تمرکز مالی و سیاسی

حمایت از تقاضا را دارند و به این دلیل که  تأثیرها، این سیاست .برای رسیدگی به کمبود مسکن و بحران اقتصادی است
های دستیابی به موفقیت یکی دیگر از نگرانیگیرد. ت، شکل میو قیمت خانه رو به افزایش اسمحدود است  شدتبهعرضه 

های کلیدی که هدفشان افزایش دستمزد دهد که سیاست. شواهدی از تحقیقات تجربی اخیر نشان میسیاسی مرتبط است
های ها را در مکانو حتی ممکن است آن ها نداشتهمسکن است و ممکن است درواقع تأثیر مثبت بر میزان مالکیت کل خانه

(. در کشورهای اروپایی الزامات بر اهمیت آموزش متصدیان اجرایی که Hilber & Schöni, 2016: 3محدود عرضه قرار دهد)
کند: ناظرین کیفیت باید وظایف خود را انجام رو هستند تأکید میبا عدم پذیرش بالقوه کدهای ساختمان روبه

 .(Fhloinn, 2018: 97)دهند

 سوئد

سیاست مسکن لیبرال از بازاریابی بخش مسکن حمایت کرده است. قانون جدید به این معناست که  2۰۰6از سال 
پذیر ندارند. فرایندهای های آسیبهای مسکونی شهرداری دیگر امکانات مشابهی برای تضمین مسکن برای گروهشرکت

شود، های ثروتمند تنظیم میشده به سمت گروهزه ساختهشده است. مسکن تانژادپرستی و تفکیک اقتصادی تقویت
پذیر با کسری مسکن روبرو هستند، بنابراین با افزایش شکاف جغرافیایی ثروت و فقر، الیه های آسیبکه محلهدرحالی

ییر راهبردها را تغ 2۰۰۰و  ۱۹۹۰ها در دهه . شهرداری(Grundström & Molina, 2016)شودجدیدی از قطبش اضافه می
. یکی از زیربناهای ایدئولوژیک این کشور (Grundström & Molina, 2016)رقابت کردند دادند و برای جذب طبقه متوسط 

قیمت برای همه افراد است)برخالف تعداد معدودی از ای بزرگ و جهانی که دارای مسکن ارزاناین است که یک بخش اجاره
 & Baeten, Westin, Pull)کندتر از سایر مناطق ایجاد ت طلبانه و عادالنهمسکن اجتماعی(، به همراه یک رژیم مساوا

Molina, 2017)گرا از های جدید و نخبه. در سوئد امروز، ما شاهد یک تغییر فرهنگی و ایدئولوژیکی هستیم که برداشت
سازی مفهوم جای عادی، سوئد بهداری مسکونیشده است. در چارچوب جغرافیای جهانی سرمایهمسکن و امتیاز برای آن بیان

کند که این توسعه، پتانسیل کمک به تغییر عمده مالکیت خانه، اقدام به ایجاد ارزش زندگی مسکونی غیر سوئدی می
 .(Grundström & Molina, 2016)سازی سکونت را داردفرهنگی در مفهوم

متحده ایاالت
 آمریکا

ها نقش بیشتری ها و محلیمتحده اولین برنامه اعطای بلوک را ایجاد کرد، ایالتکه دولت ایاالتهنگامی ۱۹۷۰در اواسط دهه 
های جدید مسکن دولت از این رویکرد های بعد، بیشتر برنامهمتحده ایفا کردند و در سالهای مسکن ایاالترا در سیاست
دهندگان خصوصی توسط توسعهدرصد مسکن جدید  8۰(. امروزه بیش از Buckley & Schwartz, 2011) پیروی کردند

تر شده و یک های دولتی و خصوصی برجستهاند. مشارکتطرف بازیگران و نهادهای جدید ظهور کردهشود. ازیکتولید می
وساز مسکن با از بخش خصوصی قوی همچنان مکانیسم اصلی ارائه خدمات مربوط به مسکن است. از سوی دیگر، نرخ ساخت

ها و تعدیل کالن اقتصادی ، به سطوح تاریخی رسیده است. ایه مسکونی به دلیل کاهش یارانهتوجه سرمدست دادن قابل
 و بهداشت مناسب در کشورهای آمریکای شمالی یکی از باالترین بهبودیافتهدسترسی به آب ها، وجود در طی دههبااین

 ,UN-Habitat) بهبود کلی مسکن طی سه دهه گذشته است دهندهنشانموجود  هایدادهاست.  بوده در جهان هامیزان

کند، اما شرایط این ای این کشور را تأمین میهای یارانهامروزه، دولت فدرال همچنان بودجه بخش عمده برنامه (.46 :2011
گیری در مورد نوع تصمیمها در ها و محلیکند. اکنون ایالتداد، دیکته نمیها را به همان اندازه که قباًل انجام میبرنامه

مساکنی که باید یارانه بگیرند، انواع خانوارهایی که باید در اولویت قرار بگیرند، در کجا باید مسکن ساخته شود، میزان دخالت 
 (.Buckley & Schwartz, 2011) کننددهندگان غیرانتفاعی یا سود دهندگان چه میزان باید باشد؛ را تعیین میتوسعه

شامل ، بازار که کشورها برای بهبود قیمت زمین و مسکن در دست اقدام دارند سیاست غالب و مکانیسم یسازوکارها
و بحران آوارگان، تأمین مسکن اجتماعی، چالش  هاخانمانبی، پاسخ به اییارانه هایسازمانجدید مسکن،  وسازهایساخت

یکی شود. میبازسازی شهری  هایپروژهاز طریق  قیمتنارزاافزایش عرضه زمین برای تحوالت جدید مسکن و ادغام مسکن 
 بخشیتوانجدید مسکن به نوسازی و  وسازساختمسکن اروپا و آمریکای شمالی تغییر از  هایبخشمهم  هایویژگیاز 

، است، شواهد و مدارک کانادا، هلند، انگلستان یافتهکاهشدر مسکن  گذاریسرمایهمسکن موجود است. اگرچه تولید و 
خصوصی در بهسازی مسکن موجود است )بیشتر فعالیت وام مربوط به  هایگذاریسرمایهفرانسه و آلمان حاکی از افزایش 

 (.UN-Habitat, 2011: 46) هستندجدید روبرو  وسازهایساخت توجهقابلبا کاهش  و (هاستواماین نوع 
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 توسعه مسکن در کشورهای درحال
و یک دارایی مهم اقتصادی  است شدهشناختهترین مایحتاج زندگی بشر یکی از ضروری عنوانبهجهانی  طوربهمسکن 

ارتباط قوی بین مسکن، سالمت و  مسکن مناسب، زیربنای جوامع پایدار و شمول اجتماعی را فراهم. در هر کشور است

خصوص در فیت مسکن به(. کیEmankhu et al.,2015) کندمیایجاد اقتصادی  -وری و توسعه اقتصادی خوب، بهره

انگیز در طور شگفتگسترش نیازهای مسکن مردم در این کشورها به یافته اهمیت زیادی دارد.تر توسعهکشورهای کم

یابد. این به دلیل رشد سریع شهرنشینی و فقدان افزایش متناسب در سهام مسکن است که در طول روز افزایش می

عنوان کشورهای منتخب در این بخش کشور چین، آفریقای جنوبی و ایران به(. Olukayode, 2006) دهدآنجا رخ می

 توسعه موردبررسی قرار گرفتند.درحال
 

 ۴جدول 

 توسعه های مسکن در کشورهای منتخب درحالسیاست

 هاگذاریشرح وضعیت و سیاست کشور

 چین

وری وساز دارد. بهرهارزش کل تولید صنعت ساخت توجهی در، رشد قابل۱۹۹۰وساز از دهه کشور چین با توجه به رونق ساخت
وری انرژی و سازی ساختار انرژی، بهبود بهرهها یک عامل کلیدی است که تأثیر مهمی در امنیت انرژی، بهینهانرژی در ساختمان

ال حاضر در چین ای دارد. علیرغم وضعیت نسبتًا بهتر پکن درزمینه ساخت انرژی کارآمد، در حکاهش انتشار گازهای گلخانه
اصالح بازار با گذشت بیش از یک دهه از  (Zhu & Lin, 2004). بسیاری از مشکالت و موانع همچنان باید برطرف شود

پذیر های آسیبمسکن، سیاست مسکن چین بار دیگر به سمت ایجاد ساخت مسکن عمومی در جهت رفع مشکالت مسکن گروه
(. اکثر شهرهای بزرگ چین دارای جمعیت بسیار متراکمی هستند و تراکم Yan & shen, 2016: 10)پیش رفته است 

هر مترمربع را دارند؛ بنابراین کار را برای اجرای بهتر این سیاست سخت  ساختمان و دسترسی کمتری به انرژی تجدید پذیر در
گیرد. وری انرژی بهره میکند. چین از بیشترین موفقیت نسبت به هر کشوری در جهان برای وجود یک برنامه کارآمد بهرهمی

مجدد مانند انرژی خورشیدی، انرژی باد و  استفادهحل این مشکل است. استفاده از انرژی قابلساختمان پایدار قدم اصلی یا راه
های پایدار است. وری انرژی در ساختمانهای بهرهترین شاخصگرمایی و توسعه مواد جدید ساختمان پایدار از مهمانرژی زمین

های ی به اقلیمیافته به چین استفاده شود، باید توجه بیشترهای پیشرفته از کشورهای توسعهآوریجای اینکه مستقیمًا از فنبه
 & Zhu). طور جامع صورت گیردها، سطح توسعه اقتصادی و شرایط اجتماعی چین بههای مختلف، کنوانسیونمختلف، فرهنگ

Lin, 2004) دهد وام گرفته است. برای مهار چین تجربه بزرگی را از سنگاپور که بیشترین ثبات در بازار مسکن را نشان می
بینی بازار و از های چین باید بر روی بازگرداندن ثبات و پیشها و تقویت توسعه سالم در بازار مسکن خصوصی، سیاستزنیگمانه

 (.Zhang & Zheng, 2019) ها مطابق با اصول اساسی باشدازه تنظیم قیمتتر اجهمه مهم

آفریقای 
 جنوبی

با  هاخانه، این دادمیبیشتری را در زمان کمتر نسبت به هر کشوری در جهان تحویل  هایخانهآفریقای جنوبی  ازآنجاکه
بلکه تنها بر ساخت  دهدنمیدمات ضروری را ارائه بودند و بیشتر این فرآیند خ گریبانبهدستکیفیت  ازنظرمشکالت بسیاری 

موفق بوده است اما  ۱۹۹۴به فقرا از سال  هاخانهمتمرکز است. دولت آفریقای جنوبی در تحویل دادن تعداد زیادی از  هاخانه
ن مناسب تدارک مسک(. ۱3۹6کهزادی و مشک ساز، ) کوشدمیو بهبود کیفیت ساخت  هاخانهامروزه دولت در کاهش تعداد 

 هایدغدغهیکی از  هاسالنامناسب، تالش برای کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم  هایخانهو ساکنان  خانمانانبیبرای 
 مندقاعدهبه افراد فقیر در جهت  هاخانهبرای تحویل  هامشیخطدولت آفریقای جنوبی بوده است. در آفریقای جنوبی، یکی از 

خود تشویق  هایخانه، فرآیند خودیاری است که ذینفعان را به توسعه درآمدکمطبقه  هایخانهتن و ساخ هاسکونتگاهکردن 
خرید مصالح استفاده کنند.  هزینهکمکاز  توانستندمیت خانه توسط دولت بود که در آن مردم خدیگر، سا مشیخط. کندمی

ند تا از منابع استفاده بهینه شود. همچنین بین تمام سطوح جامعه پشتیبانی کن هایتالشهدف برنامه خودیاری این است که از 
 (.۱3۹6کهزادی و مشک ساز، ) دولت، جامعه مدنی، بخش عمومی و سایر بازیگران مشارکت ایجاد کنند

 ایران

 ، تولید مسکن دولتیسازیشخصیفعالیت بخش خصوصی،  ازجملهشیوه تولید مسکن  ۴ شهری هایعرصه در های تقاضاسیاست

پس از انقالب و قبل از آن نیز  گاههیچدر ایران (. ۱3۹۰ گلکار و محمدی، زنجانی،) تولید مسکن تعاونی را سبب شده است و
روند صعودی  ،برخوردار نبود در چنین شرایطی همراه با وضع اقتصاد تورمی ایران جانبههمهمسکن از یک برنامه  تأمینبحث 

دولت را به سمت تدوین  ،شرایط تورمی و باال رفتن نجومی قیمت مسکن باوجود هاسالدر این  .قیمت مسکن را به دنبال داشت
طرح مسکن مهر،  (.۱3۹۴شکوهی و ارفعی، )است هانمونهبرنامه جامع مسکن هدایت کرد که طرح مسکن مهر یکی از این 

 اقشار مسکن تأمین یمت زمین،با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف ق ۱386طرحی است که در سال 
قیمت زمین و مسکن، رونق بخشی به تولید مسکن و افزایش حجم  رویهبیکنترل و جلوگیری از افزایش  بضاعت،بی و درآمدکم

ساخت و اجرای ریزی برنامهدر (. ۱3۹۴رضائی و کمائی زاده، ) مسکن جوانان مطرح شد تأمینکاهش فقر و  تولید مسکن،
به مقوله کیفیت  توجهیبی روازاینمسکن مدنظر بوده است  هایپروژهکمی و  هایجنبهبیش از هر چیز  سیاست مسکن مهر
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و نتایج نامطلوبی در بر خواهد داشت لذا ضرورت بازنگری در اهداف و است مهر کاسته  مسکن و نیاز ساکنان از مقبولیت مسکن
(. طرح ۱3۹3، و همکاران رفیعیان) آیدمیبه نظر  ناپذیراجتنابامری  نریزاساکنان از سوی متولیان برنامه بازخوردهایدریافت 

های انداز آینده و برنامه( بود که در سه فصل با عناوین؛ شناخت وضع موجود، چشم۱3۹3-۱۴۰5دیگر طرح جامع مسکن )
 22 و پس از گذشت ۹۴دماه در خردا(. ۱3۹۴مالکی، طور خالصه سند تلفیق ارائه گردید)به ۱3۹۴راهبردی و اجرایی در سال 

نظرات کارشناسان، اقدام به  بندیجمعپس از  نهایتاً تا  منتشرشدهمسکن،  از سند تلفیق طرح جامع ایخالصهماه از عمر دولت، 
سازی از ساخت مناسب مساکن، کنندگان، آگاههای معطوف به حقوق مصرفدر این طرح به سیاستنهایی سازی طرح گردد. 

محمد مالکی نقد طرح جامع مسکن را  ۱3۹۴شده است. پس از انتشار طرح جامع مسکن، در تیرماه یره اشارهبخش خصوصی و غ
در سه فصل با همکاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر نمود. ایشان به بحث نوسازی بافت فرسوده و 

ای محلهنوسازی مشارکتی و  و توجه به ت توسعه گرهای نوسازیمشارکهای کیفی سکونت، اصالح واحدهای مسکونی، مؤلفه
پرداخته و نواقص موارد ذکرشده را بررسی نمود. در نظام ساخت مسکن موجود، اعمال کنترل و نظارت جامع و مؤثر عماًل 

های با کیفیت د ساختمانشود که نتیجه آن تولیتر میتر و عمیقپذیر نیست. با افزایش حجم تولید، این آسیب بسیار جدیامکان
ها و نامهشوند و گواهیپایین است. استانداردها و مقررات ساختمانی مصوب و الزم االجراء، در حین اجرا مراعات و ثبت نمی

وساز با مصالح بادوام، هماهنگ با آموزش شوند. گرایش به ساختهای الزم، در مراحل مختلف ساخت، صادر نمینامهتضمین
وزارت مسکن و شهرسازی، ) شودوسازها توسط نیروی غیرماهر و نیمه ماهر، انجام مینیست و سهم عمده ساختنیروی کار 

سازی واحدهای مسکونی توان به موارد زیر اشاره کرد: توسعه صنعتی سازی ساختمان، مقاوم(. از راهبردهای مهم می۱3۹3
های در حال احداث، های موجود و ساختمانجویی انرژی در ساختمانهای صرفهموجود در برابر سوانح طبیعی، حمایت از برنامه

وزارت گسترش استفاده از ابزارها و سازوکارهای اقتصادی، ارتقاء سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان )
ایجاد زمینه ، حله مسکونی خودهای الزم برای تقویت مشارکت ساکنان در اداره امور مایجاد زمینه(، ۱3۹3مسکن و شهرسازی، 

که باشد میبر افزایش کیفیت سکونتی  مؤثر هایجنبهبرای تقویت تعامالت اجتماعی و تقویت احساس تعلق به مکان از 
 (.۱3۹3، و همکاران رفیعیان) جدی قرار گیرد موردتوجه بایستمی

 

 5 جدول

 کن و کیفیت آنمسائل اصلی، مشکالت و راهبردهای کشورهای مختلف درزمینه مس

 راهبردها مشکالت مسائل اصلی کشور

 افتهیتوسعه

 یزیربرنامهسیستم  انگلستان
کمبود مسکن و فقدان مسکن 

 متیقارزان

تدوین قوانین مناسب و 
های کلیدی، آموزش سیاست

 متصدیان اجرایی با اختیارات الزم

 سوئد
مبتنی بر عرضه و  هایسیاست

تقاضا با قدرت گیری احزاب 
 ی مختلفهادورهیاسی در س

به حاشیه رانده شدن طبقه 
متوسط در شهرها، اجرای 

مقررات زدا در دهه  هایسیاست
، از بین رفتن یارانه ۱۹۹۰

 مسکن و افزایش قیمت

عادالنه،  متیقارزانایجاد مساکن 
برای جذب طبقه  هااستیستغییر 

متوسط به شهرها، تغییر فرهنگ 
 ی سکونتسازمفهومدر 

کای آمری
 شمالی

ی داخلی جمعیت، هاییجابجا
 مهاجرت

، افزایش هاخانمانیبافزایش 
قیمت و هزینه مسکن، بحران 

بازار وام مسکن و کاهش 
 وسازهاساخت

ی بازسازی شهری، هاپروژه
ی، بخشتواننوسازی و 

ی خصوصی در گذارهیسرما
 بهسازی مسکن جدید

 توسعهدرحال

 چین

م ی برای کنترل تراکزیربرنامه
، توانایی هاساختمانجمعیت و 
ی پاک در هایانرژاستفاده از 

 وسازساختصنعت 

تراکم باالی جمعیت در شهرها، 
کیفیت نامتعادل مساکن 

 ی انرژیوربهره نهیدرزم

بر پایدار  هایساختمانگسترش 
فرهنگ، توسعه اقتصادی و  اساس

 شرایط اجتماعی

آفریقای 
 جنوبی

 ضابطهیبفقر، رشد 
ی غیررسمی، عدم هاهسکونتگا

 وسازهاساختکنترل بر ایجاد 

کیفیت پایین مساکن، ایجاد 
 ی خودسازهاخانه

حمایتی و  هایسیاستایجاد 
ی دولتی، توجه به آموزش هاارانهی

 ساخت مساکن خودساز

 ایران

رشد کنترل نشده جمعیت در 
، تدوین قوانین شهرهاکالن

مناسب برای اجرا و ساماندهی 
 وسازختسادر صنعت 

نبود سیاست و برنامه جامع 
توجه به اصول و کیفیت مسکن، 
عدم وجود نظارت، وجود نیروی 

 وسازهاساختکار غیرماهر در 

ضرورت تحقق، اجرا و نظارت بر 
ارتقای صنعت مسکن  هایسیاست

ی هاگروهبرای  هانهیزمدر همه 
 مختلف درآمدی
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 گیرینتیجه
د. گذارمی ریتأثهایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان ا، ویژگیهنیاز اصلی انسان عنوانبه مسکن

. بخش مسکن در هر کشوری به قوانین، بعد اصلی کیفیت خانه به ساختار فیزیکی و کیفیت آن وابسته است

اصلی این  لهمسئها وابستگی متقابلی دارد. های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آنها و وضعیت نظاممشیخط

ی مسکن هریک از هایژگیوو  بود افتهیتوسعهو  توسعهدرحالکیفیت مسکن در کشورهای مقاله بحث در مورد مفهوم 

 هاشاخصو اهمیت  هاتیاولوکیفیت مسکن، تفاوت میان  هایشاخصی اقتصادی را بیان کرده است. در میان هانظام

توجه به امکانات رفاهی و  افتهیتوسعهی مشهود است. در کشورهای بخوبه توسعهدرحالو  افتهیتوسعهدر کشورهای 

گیرد و در کشورهای های پایدار بیشتر مورد تأکید قرار میویژه انرژیکیفی باالتر مانند زیبایی، طراحی، نوع انرژی به

 عنوانبهی به امکانات ویژه ازدحام جمعیت و دسترسهای کالبدی بهتوجه به سطح امکانات اولیه، ویژگی توسعهدرحال

های محیطی و کیفیت فضاهای عمومی و خصوصی از مطرح شده هستند. توجه به ویژگی هایشاخص ترینمهم

ها بر اساس های کیفیت و تمایز آنباشد. نتایج بررسی شاخصهای مشترک میان اکثر کشورها میترین شاخصمهم

ای داشت و یه تویچل که به نقش ازدحام جمعیت تأکید ویژهتوسعه برمبنای نظریافته و درحالکشورهای توسعه

بندی نموده ها را طبقهای و واحد مسکونی شاخصچنین نظریه کلین و کوییگلی که بر اساس سطوح مختلف محلههم

 ( در پژوهش خود به معرفی معیارهای2۰۱3یوادیگو )چنین شود. همباشد و در راستای این نظریات تأیید میبود؛ می

کند که معیار امکانات رفاهی و ابعاد پردازد و مشخص میهای نوسازی میویژه در طرحکیفیت واحدهای مسکونی به

. بوگابا محیطی مسکن بیشترین اهمیت را دارند و برای تصمیم گیران عرصه نوسازی مسکن باید موردتوجه قرار گیرد

هایی برای کمبود کند و به دنبال یافتن راهن اشاره می( در پژوهش خود به بحران و رکود مسکن در انگلستا2۰۱8)

صرفه با در نظر گرفتن ساکنان و محیط بهزمان مقادیر کیفیت مسکن اجتماعی و مقرونمسکن از طریق افزایش هم

 دهد. نتایج پژوهشهای بهتر زندگی و در نتیجه جوامع بهتر ارائه میهایی در دستیابی به مکانها است و توصیهآن

رو به کاهش  هاتیمالکرو به افزایش و  هامتیقدهد در کشور انگلستان به دلیل عرضه محدود مسکن، حاضر نشان می

موجود به سمت کاهش قیمت مسکن  هایسیاستاست بنابراین  متیقارزانو نتیجه آن کمبود خانه و فقدان مسکن 

. این کشور کندیمات جدید در بخش ساختمان ترغیب نیز به رعایت مقرر ۱۹8۴. قانون ساختمان سال شوندیماعمال 

به اصول کیفیت مسکن اهمیت فراوانی داده است و برای عدم رعایت استانداردهای مسکن جریمه و عواقب جدی را در 

نمود. مسکن امروز  رییتغتحت تأثیر عوامل مختلف  وسازهاساختروند  2۰۰6تا  ۱۹3۰نظر دارد. در کشور سوئد از دهه 

و دولت به دنبال  رودیمبه سمت توجه جدی به مساکن کارگران و تمایز بین طبقه متوسط و متوسط باال پیش  سوئد

برای همه بر پایه مساوات و عدالت  متیقارزانی سکونت و ترغیب ایجاد مسکن سازمفهومایجاد و تغییر فرهنگ در 

و کاهش بحران وام مسکن، کاهش  هامتیقو کشورهای آمریکای شمالی، کنترل  متحدهاالتیااست. در 

ی خصوصی با توجه هایگذارهیسرمای مسکن از طریق بخشتوانی نوسازی و هاپروژهی جدید در قالب وسازهاساخت

عامل کلیدی توجه به  ترینمهم. در کشور چین باشدیم شدهارائهراهبردهای  ترینمهمویژه به مساکن اجتماعی؛ از 

ی انرژی از طریق ایجاد وربهره نهیدرزمانرژی است و چین دارای یک برنامه کارآمد ی وربهره، وسازهاساخت

. این کشور در دیآیم حساببهپایدار است و در این زمینه یکی از پیشگامان تولید ساختمان پایدار  هایساختمان

ن خود در بحث مسکن را ی خود توجه به اقلیم، فرهنگ و شرایط متفاوت اجتماعی در پهنه سرزمیهایگذاراستیس

بدون کیفیت مناسب  هاخانهی سریع، وسازهاساخت. در آفریقای جنوبی به دلیل سازدیمعامل کلیدی مطرح  عنوانبه

زمین است. یکی از  ضابطهیبساخته شدند و امروزه تالش دولت برای بهبود کیفیت و شرایط نامناسب سکونت و تصرف 

، فرآیند خودیاری است که ذینفعان را به توسعه هاسکونتگاهی قانونمند کردن ی دولت براهایمشخطو  هااستیس

. در ایران دو طرح بسیار مهم طرح جامع مسکن و شودیمو موجب استفاده بهینه از منابع  کندیمتشویق  هاخانه

نمود  دارخانهمردم را  مددرآکمطرح مسکن مهر هرچند بسیاری از اقشار  ژهیوبه هاطرحمسکن مهر به اجرا درآمد. این 
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 توجهیبی کمی توجه داشتند و به مسائل کیفیت مسکن و رفاه ساکنان هاجنبهاما هر دو طرح در مرحله اجرا بیشتر به 

نداشتند. از  وسازهاساختتوجه ای به استانداردها و مقررات مصوب  گونهچیهبودند. در طرح جامع مسکن نیز 

، توسعه صنعتی سازی، تقویت مشارکت هاساختمانی سازمقاومبه  توانیم وسازهاساخت نهیدرزمراهبردهای مهم 

تحوالت قانونی و اجرایی یی انرژی اشاره نمود. بررسی هنجارهای ساختاری و جوصرفهساکنان، ارتقاء سطح مهارت و 

یلبر و شونی ه( و 2۰۱8(، فلوین )2۰۱۷در حوزه مسکن در راستای نتایج پژوهش برکانیک ) کشورهای منتخب

( اشاره 2۰۱۷باشد. برکانیک )های نظارتی را بررسی نمودند؛ میهای دستگاهکه کنترل مقررات و سیاست (2۰۱6)

معیار کیفیت داخلی واحدهای مسکونی بیشترین استفاده را در تحقیقات داشته و نکته مهم آن است که در کند می

کنترل مقررات ساختمان نیاز به کند ( اظهار می2۰۱8. فلوین )استیافته طول زمان معیارهای فردی و گروهی افزایش

ترین شکست در عنوان بزرگنظارت و اجرای دقیق استانداردها دارد و در صورت عدم کنترل و نبود نظارت مناسب به

ار های بازگذاریبه سیاستدر پژوهش خود  (2۰۱6هیلبر و شونی ). شودوسازهای کشور ایرلند محسوب میساخت

های مسکن کنند که ارزیابی سیاستگیری میکنند و نتیجهمسکن و تأثیرگذاری آن بر میزان عرضه و تقاضا اشاره می

. در تمامی کشورهای مورد بررسی آنچه دغدغه اساسی به فضای مالی و نظارتی در بازارهای مسکن محلی بستگی دارد

و قوانین عملیاتی برای ارتقای کیفیت مساکن، کنترل  هایگذاراستیسبوده است؛ تدوین و اجرای مناسب و دقیق 

. توجه به کیفیت مسکن در چارچوب قوانین و باشدیمو ایجاد مساکن اجتماعی  درآمدکم، توجه به اقشار هامتیق

درنظرگرفتن معیارهای پدافند  نیچنهماستانداردهای جدید و مدرن و توجه به شرایط محلی و بومی هر کشور 

 . دیآیم حساببهی شهری وسازهاساختاز الزامات مهم  هایطراحدر  غیرعامل

 

 منابع
ارزیابی کیفیت مسکن در سطح  .(۱3۹۴احمد ) . عیسی. غالمی. یونس و حسینی.زادهمیابراه روشتی. محسن. احدنژاد

 .23-۱(: ۴)2 .نشریه مطالعات نواحی شهری .نواحی شهر زنجان

مسکن دولت با  نیهای تأمتحلیلی بر سیاست .(۱3۹۱اصغر ) .عابدینیو  ستار ریم .صدر موسوی .محمدرضا .پورمحمدی

 .۱25 -۱۱۷: 3 .فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری .توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یهابر برنامه دیتأک

 بیجار شهر گانه 2۰ محالت در مسکن کیفیت تحلیل .(۱3۹5) فرزانه .کیومرث و درویشی .نعیمی .محمدرضا .پورمحمدی
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های شهری هفت پژوهش .سنجش کیفیت محیط سکونت در محله نارمک تهران( ۱3۹2) حسین و مرادی مهدی .ذبیحی
 .۱6-5(: 2)6 .حصار

با استفاده از روش تحلیل  سکن در شهر سبزوارم سنجش فضائی کیفیت .(۱3۹۰مجتبی ) .هادی و رفیعیان .یی رادرضا

 .۱۰۹-۹5: 8 .دانشگاه هنر دو فصلنامه .عاملی

فصلنامه  .یزدمهرشهر  مسکن طرح فضایی مکانی تناسب ارزیابی .(۱3۹۴یعقوب ) .کمائی زادهو  محمدرضا .رضایی
 .2۹6 -2۷5 (:3)3۰ .تحقیقات جغرافیایی

ضایتمندی ساکنان از ر میزان سنجش .(۱3۹3مونا ) .مسعودی راد و مریم .ضاییر .ماندانا .مسعودی راد .مجتبی .رفیعیان

 .۱5۰ -۱35 :۱2 .ایمنطقه-جغرافیا و آمایش شهری .مورد شناسی مهرشهر زاهدان .کیفیت سکونتی مسکن مهر

دی مور مطالعه مهر مسکن اجتماعی یهاجنبه بررسی .(۱3۹۰حامد ) .محمدی و زهرا .کارگل .اهللبیحب .زنجانی

 .۱۱5 - 8۹ (:۷)22 .فصلنامه تعاون .شهرستان کرج

 .۱۰8 -2۹5  :2 .جغرافیا و توسعه .اسالمی فرهنگ بر دیتأک با شهر ساخت در فرهنگ ریتأث .(۱382کرامت اهلل ) .زیاری
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