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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
مقدمه :مسکن بهعنوان نیاز اصلی انسانها ،ویژگیهایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان تأثیر میگذارد .بحث کیفیت مسککن
یکی از مباحث مهم و قابلتوجه در میان کشورهای جهان بهویژه کشورهای درحالتوسعه است.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشینه ،اقدامات انجام شده و فرآیند در پیشگرفته شده کشورهای منتخب جهان درباره موضکو کیفیکت
مسکن تدوین شده و برنامهها ،سیاستگذاریها ،معضالت و راهبردهای پیشروی نظامهای اقتصادی مختلف را جهت ایجکاد یکن نظکام مناسکب
سکونتی مورد بررسی قرار داده است .در ادامه شاخصهای کیفیت مسکن در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته به تفکین مورد تحلیل قکرار
گرفتند.
روش شناسی :روش پژوهش توصیفی و روش گردآوری اطالعات اسنادی -کتابخانه ای است .سیاست .هتای اارا تی در حتوه سکت د در کرتورهای
سوردسطالعه دارای رو ردهای ستفاوتی اس .و براساس نظام های اقتصادی ،سر الت کالن سلی و قوانید راهبردی در حتوه برناسته ر تشی یتاری اولو ت.
بندی ید اس .و سورد تواه قرار سی گیرند.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان میدهد که در کشورهای درحالتوسعه؛ کنترل رشد بیرویه جمعیت کالنشهرها ،گسترش ساختمانهای پایکدار،
ایجاد سیاستهای حمایتی ،آموزش ساخت مساکن مناسب ،و نظارت بر اجرای صنعت ساختوساز و در کشورهای توسکعهیافته؛ تکدوین قکوانین
مناسب و سیاستهای کلیدی ،تغییر فرهنگ در مفهومسازی سکونت ،ایجاد مساکن ارزانقیمت عادالنکه ،بهبکود پرو ههکای بازسکازی و نوسکازی
شهری از طریق سرمایهگذاری خصوصی ،از مهمترین راهبردهای مطرح شده در زمینه سیاستهای مسکن در نظامهای مختلف میباشد.
نتیجه گیری :سیاست های اجرایی در حوزه مسکن در کشورهای موردمطالعه دارای رویکردهای متفاوتی است و براسکا
مشکالت کالن ملی و قوانین راهبردی در حوزه برنامهریزی شهری اولویتبندی شده است و مورد توجه قرار میگیرند.

کلیدواژه ها:

مسکن ،شاخصهای کیفیت مسکن ،کشورهای منتخب ،سیاستهای مسکن
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مقدمه
در ابتدای قرن نوزدهم با ظهور صنایع بزرگ در شهرهای اصلی ،ترکیبی از فعالیتهای کشاورزی و غیرکشاورزی ایجاد
شد ،این فعالیتها از دهه  ۱۹۷۰توسعه پیدا کرد و درنتیجه میلیونها نفر را در شبکهای از شهرهای بزرگ و متوسط
دربرگرفت .این عامل موجب شد که کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته نهتنها در سیستم شهری خود بلکه در اقتصاد
اجرایی شهرهایشان نیز متفاوت شوند (کهزادی و مشک ساز .)۱3۹6 ،بررسی و مطالعه فرآیند رشد و توسعه کالنشهرهای
جهانی نمایانگر شکلگیری شرایط کیفی نامناسب و در پارهای موارد بحرانی در محیطهای سکونتی بهعنوان یکی از
مهمترین آثار و پیامدهای سیاستهای توسعه شهری است (ذبیحی و مرادی .)۱3۹2 ،سبک زندگی مدرن و نیازهای
مسکن بهطور چشمگیری درنتیجه عوامل مختلف اجتماعی تغییر کرده است ( .)Brkanić, 2017این واقعیت در کشورهای
درحالتوسعه در شکلهای حادتری بروز کرده و زمینهساز شکلگیری مسائل عدیده سیاسی اجتماعی و اقتصادی شده
است (ذبیحی و مرادی .)6 :۱3۹2 ،کمبود مسکن دلیل فشار بیشازحد بر تأسیسات مسکن موجود را توضیح میدهد زیرا
امکانات مسکن موجود تعداد بیشتری از افراد را بهعنوان طرح اصلی برای خدمترسانی در نظر گرفته است (Ikenna,
)2019:120و منجر به کاهش سطح کیفیت زندگی میشود .کیفیت زندگی میتواند بهعنوان عمومیترین هدف توسعه
پایدار به کار رود زیرا این هدف نشاندهنده ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه پایدار است ( Streimikiene,
 .)2015یکی از شاخص بسیار مهم کیفیت زندگی ،کیفیت مسکن است که نهفقط به کیفیت سکونتی خود ،بلکه به کیفیت
در یک منطقه مسکونی گستردهتر بستگی دارد ( .)Streimikiene, 2015تعیین چهارچوب مفهومی دقیق و شناخت ابعاد و
استانداردهای جهانی و ملی -منطقهای کیفیت مسکن شهری و مالکهای تشخیص آنها از مهمترین مباحث
چالشبرانگیز قرن حاضر است .در کشورهای مختلف توجه به گروههای متفاوت درآمدی ازلحاظ برخورداری از مساکن
باکیفیتهای نامتجانس مسئلهای است که وابستگی بخش مسکن را با نظامهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی حاکم بر
آنها نشان میدهد .مسئله اصلی این مقاله بحث در مورد مفهوم کیفیت مسکن در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته
است و ویژگیهای مسکن هریک از نظامهای اقتصادی با توجه به سیاستگذاریها و خطمشیهای حوزه مسکن را بیان
میکند .با توجه به مباحث مطرحشده سؤال پژوهش حاضر عبارت است از :آخرین تحوالت سیاستهای کیفیت مسکن در
کشورهای مختلف بهویژه کشور ایران به چه صورت بوده است؟
تحقیقات درباره کیفیت مسکن از اواسط قرن بیستم انجامشده است .قدیمیترین تحقیقات موجود از اواسط دهه ۱۹۴۰
و در مناطق مسکونی ایاالتمتحده انجام شد ( .)Fiadzo, 2011: 38فرانسه نیز بعد از پایان جنگ جهانی دوم سیستم
ارزیابی کیفیت مسکن را آغاز کرد .این کار بالفاصله توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی به تصویب رسید
( .)Sinha & Sarkar, 2016در  ،۱۹۴6سالو ۱با استفاده از یک نظرسنجی که متشکل از دو بخش متمایز بود ،ارزش مسکن
را اندازهگیری کرد .اولی ارزیابی سازهها و آپارتمانها و دومی ارزیابی عوامل محیطی بود .دو سال بعد ،تویچل 2روشی را
برای اندازهگیری کیفیت مسکن ابداع کرد .او یک عامل ازدحام را برای ارزیابی کیفیت مسکن معرفی کرد و بر ارزیابی
محیط پیرامون فیزیکی متمرکز شد .در سال  ،۱۹۷۰کلین 3وکوییگلی ۴ارزش بازار در مورد جنبههای خاص مسکن را
تخمین زدند .آنها ابعاد کیفی و کمی کیفیت مسکن را در سطوح مختلف اندازهگیری کردند :واحدهای آپارتمانی ،ساختار،
پارسلها و میکرو محلهها (خرده محالت) .تا به امروز ،تحقیقات ارزیابی کیفیت در یک چارچوب مشابه باقیمانده است ،اما
تعداد شاخصهای ارزیابیشده افزایشیافته است .کیفیت مسکن از دیدگاه کارشناسان مختلف ،کاربران و خریداران
آپارتمان ارزیابی میشود .ارزیابیهای کیفیت مسکن برای به حداکثر رساندن کیفیت طراحی ،تضمین کیفیت مسکن
سالم ،ارزیابی ایمنی آپارتمان ،اطمینان از اینکه کدام عوامل کیفیت فضایی با نوسازی و غیره تحت تأثیر قرار میگیرند،
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انجام میشوند ( .)Fiadzo, 2011: 39اکثر کشورهای توسعهیافته با توجه به وضعیت توسعه خود در رابطه با ارزیابی یک
ساختمان مسکونی ،سیستمهای ارزیابی خود را تدوین کردهاند .هدف از این ابزارهای ارزیابی موجود ،دستیابی به یک
استاندارد مناسب برای واحدهای مسکونی است ،که در آن پول عمومی باید سرمایهگذاری شود و یا سازندگان را قادر سازد
تا این استانداردها را در پروژههای خود با استفاده از تأمین مالی وارد کنند (.)Sinha & Sarkar, 2016
هاکو ۱و همکاران ( )2۰2۰در مقالهای با عنوان «درهم ردیف کردن ابعاد فضایی کیفیت مسکن در سطح همسایگی در
کلکته ،هند» به بررسی شرایط مسکن ،داراییها و امکانات رفاهی در سطح محله برای مناطق شهری میپردازد و با
روش  ،OLS ،GWRرگرسیون و شاخص نزدیکترین همسایه مورد تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان میدهد که نابرابری
فضایی درونشهری در توزیع کیفیت مسکن در سایر شهرهای بزرگ هند مشهود است .برآوردهای محلی مبتنی بر GWR
بهوضوح نشان داد که روابط بین کیفیت مسکن در سطح محله و عوامل اقتصادی ،جمعیتی و سیاسی نهتنها ازنظر فضایی
ثابت نبوده بلکه ازنظر اندازه ،جهت و شدت آنها ازنظر مکانی نیز متفاوت است.
آیدان 2و همکاران ( )2۰2۰در مقالهای با عنوان «بررسی تجربی کیفیت مسکن در منطقه دولت محلی آلیموشو در
ایالت الگوس؛ نیجریه» به بررسی قوانین مربوط به مسکن و تأثیر این قوانین بر کیفیت مسکن در منطقه موردمطالعه
میپردازد .با استفاده از نرمافزار آماری ساده شامل میانگین و شاخص اهمیت نسبی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .این
تحقیق نشان داد که بیشتر سازههای ساختمانی در محدوده موردمطالعه کافی نیستند و ازنظر کیفیت با استانداردهای روز
دنیا اندازهگیری میشوند و با توصیه وضع قوانین و استانداردهای مناسب پیش میروند که کمک زیادی به ارتقا کیفیت
خانههای ساختمانی میشود ،درحالیکه ساختمانهای موجود در منطقه باید بهبود یابند.
یواده 3و همکاران ( )2۰۱8در مقالهای با عنوان «ارزیابی کیفیت مسکن در اده ،نیجریه» به بررسی کیفیت مسکن در
نیجریه و تأثیرات شهرنشینی بر انحطاط زیستمحیطی محیط شهری ساختهشده میپردازد .دادههای ثانویه شامل
دادههای موجود سرشماری ،اسناد رسمی و سایر دادههای ثانویه مربوطه از منابع موجود در کتابها و مجالت بهدستآمده
است .یافتهها همچنین نشان داد که اندازه خانوار تأثیر قابلتوجهی بر کیفیت کلی مسکن در منطقه موردمطالعه دارد .این
مطالعه به این نتیجه رسید که بررسی و جلوگیری از فرسودگی بیشتر برای زندگی خوب و محیط کار ضروری است.
برکانیک )2۰۱۷( ۴در مقالهای با عنوان «معیار ارزیابی کیفیت مسکن» ،با هدف ارائه یک مروری بر معیارهای
مورداستفاده برای ارزیابی کیفیت مسکن در مطالعات موجود تدوین شده است .روندها نشان میدهند که تعدادی از
معیارها و گروههای معیاری در طول زمان افزایشیافته و پیچیدهتر شدهاند .همچنین میتوان نتیجه گرفت که تعداد
معیارهای مربوط به انطباقپذیری و پایداری افزایش مییابد و ارتباطات معیارهای پیچیدهتری را به ارمغان میآورند.
معیارهای تعریفشده در تحقیقات آینده مورداستفاده قرار میگیرند و بهعنوان مبنایی برای پیشنهاد مجموعهای از
معیارهای بسیار ارزشمند برای بررسی نگرش نسبت به کیفیت مسکن ارائه میشود.
حقی و همکاران ( ،)2۰۱6در مقالهای با عنوان «بررسی کیفیت مسکن در دو نوع مسکن عادی در مقابل آپارتمان
موردمطالعه :محله هفتحوض و فاز اول شهر اکباتان تهران» ،با هدف مقایسه کیفیت مسکن در دو نوع آپارتمان مشترک
با ارائه شاخصهای اصلی کیفیت مسکن تدوین شده است .در این پژوهش از روش تجزیهوتحلیل فرآیند سلسله مراتبی
استفادهشده است .محله هفتحوض امتیازهای باالیی را در معیارهای شرایط اجتماعی ،شرایط محلی و واحدهای مسکونی
به دست آورده است ،درحالیکه اکباتان به بهترین وجه از لحاظ معیارهای شرایط فیزیکی مسکن ،معماری و هزینههای
واحدهای مسکونی رتبه باالتری دارد.
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رجائی و منصوریان ( ،)2۰۱6مقالهای با عنوان «رشد شهری و کیفیت مسکن در ایران» ،را با هدف ارزیابی کیفیت
مسکن و شناسایی نقاط قوت و ضعف در بافتهای قدیمی و جدید شهری برای بهبود کیفیت مسکن شهری در ایران
تدوین نمودهاند .برای جمعآوری دادههای موردنیاز در بافتهای قدیمی و جدید در شهر خرمآباد از نظرسنجی خانگی
استفاده شد .نتایج نشان داد که میزان رضایت از کیفیت مسکن در بافت جدید بسیار باالتر از نمونههای قدیمی است.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای شناسایی ابعاد کیفیت مسکن در بافتهای قدیمی و جدید نشان میدهد که کیفیت
مسکن یک مفهوم چندبعدی است ،که مطالعه آن نیاز به در نظر گرفتن همه ابعاد و جنبهها دارد.
کوهن ۱و همکاران ( ،)2۰۱5در مقالهای با عنوان «یک مدل تعیینکننده کیفیت مسکن برای مسکن مقرونبهصرفه» ،به
بررسی تعیینکنندههای کیفیت طراحی و پارامترهای مسکن مقرونبهصرفه در کالنشهر درحالتوسعه ،کراچی پاکستان
است .فقدان مسکن با کیفیت در کراچی منجر به عوامل متعددی از قبیل عدم موفقیت سیاست ،تخلفات قانونی ،کمبود
مسکن و مسکن با کیفیت پایین شده است .این تحقیق نتیجهگیری میکند که کیفیت طرح موجود در مسکن مقرونبهصرفه
در کراچی میتواند با حل مشکالت مربوط به طراحی ،ساختوساز ،خدمات ،توسعه سایت ،محله و پایداری افزایش یابد.
النرواجو ،)2۰۱2( 2در مقالهای با عنوان «شهرنشینی ،کیفیت مسکن و تخریب محیطزیست در نیجریه» ،به بررسی
کیفیت مسکن در شهرهای نیجریه و تأثیرات شهرنشینی بر تخریب محیطزیست میپردازد .در این مقاله آمده است که
کیفیت مسکن تأثیرات منفی بر محیطزیست و سالمت ساکنان شهر دارد .این مقاله نتیجهگیری شد که بررسی و
جلوگیری از پژمردگی بیشتر برای زندگی هماهنگ و تحوالت پایدار ضروری است.
همزه 3و همکاران ( ،)2۰۱۱در مقالهای با عنوان «اهمیت فرایند طراحی در کیفیت مسکن» ،به بررسی صنعت
ساختوساز در مالزی با پیشرفتهای اخیر در بحث کیفیت مسکن میپردازد .چارچوب اصلی با فهرستی از  3عامل
ساختاری تشکیلشده و  ۱۴متغیر احتمالی برای مدیریت کیفیت خانه تعیین میشود .نتایج نشان میدهد که با
استفاده از شیوه های مناسب مدیریت پروژه ،تأثیر چشمگیری در کاهش تعداد نقص در بخش مسکن خواهد داشت .در
این مقاله  ۴عامل زیر ازجمله :قابلیت ساخت ،دقت ترسیم ،تنوع و انتقال دانش ،شناسایی و موردبحث قرارگرفته است.
پورمحمدی ،نعیمی و درویشی ( ،)۱3۹5در مقالهای با عنوان «تحلیل کیفیت مسکن در محالت  2۰گانه شهر بیجار
با روش آنتروپی و  ،»SAWبه بررسی کیفیت مسکن مناسب در محالت شهری میپردازد .تجزیهوتحلیل اطالعت با اتکا
به روش  SAWو آنتروپی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل  ۱۴شاخص نشان میدهد که در
سطح محالت شهر بیجار بیشترین امتیاز و محالت محمودآباد و تخت علیا کمترین امتیاز از منظر شاخصهای کیفیت
مسکن بهدستآمده است.
احد نژاد روشتی و همکاران ( ،)۱3۹۴در مقالهای با عنوان «ارزیابی کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان» ،به
سنجش کیفیت مسکن با تکیهبر شاخصهای کیفیت مسکن میپردازد .وزنهای مؤلفههای مربوط به هر قلم را با استفاده
از مدل  AHPاستخراج و بهمنظور استخراج شاخص نهایی کیفیت مسکن از مدل ویکور استفاده شده است .با توجه به
تحلیلهای انجامشده تنها  22.2درصد از کل نواحی شهری زنجان دارای کیفیت متن نسبت ًا مطلوب بوده ۴۰.۷ ،درصد از
نواحی دارای کیفیتی متوسط است و  3۷درصد از نواحی در وضعیت نسبتاً مطلوب و نامطلوب قرار دارند.
لطفی ،خیرخواه و کوچک زاده ( )۱3۹۴در مقالهای با عنوان «تحلیل و اولویتبندی کیفیت مسکن محالت شهری،
نمونه :محالت شهری نکا» ،به بررسی کیفیت مسکن در محالت شهری نکا میپردازد .برای بررسی کیفیت مسکن 2۱
شاخص مورد بررسی و از طریق مدل آنتروپی شانون وزن دهی شده و از مدل تاپسیس استفاده شده است .درنتیجه
تحلیل صورت گرفته ،مسکن محالت شهر نکا در سه سطح کیفیت باال ،کیفیت متوسط و کیفیت پایین جای گرفتهاند.
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زیاری ،منصوریان و ستاری ( )۱3۹۴در مقالهای با عنوان «توزیع مکانی شاخصهای کیفیت مسکن در شهر تهران:
تحلیل اکتشافی دادههای مکانی» ،به بررسی نابرابریهای شهری بر اساس شاخصهای کیفیت مسکن میپردازد.
رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای مکانی برای بررسی خودهمبستگی و ناهمگنی مکانی مورداستفاده قرارگرفته
است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که خودهمبستگی مکانی و ناهمگن چه مکانی و به دنبال آن نابرابری
درونشهری در توزیع مکانی شاخصهای کیفیت مسکن در سطح نواحی شهر تهران وجود دارد.
رضایی راد و رفیعیان ( )۱3۹۰در مقالهای با عنوان « سنجش فضایی کیفیت مسکن در شهر سبزوار ،با استفاده از
روش تحلیل عاملی» ،به ارزیابی کیفیت مسکن در شهر سبزوار بر اساس آمار موجود پرداخته شود .بهمنظور این
ارزیابی ،در ابتدا شاخصهای کیفی و کمی مسکن موردبررسی قرار گرفتند و  ۱۹شاخص تعیین شدند و به روش تحلیل
عاملی ) (FAو کم کردن تعداد متغیرها به چند عامل و تهیه نقشه به تفکیک هر عامل در محیط  ،GISوضعیت هر
عامل در نقاط مختلف شهر تعیین گردید .نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه معناداری بین کیفیت مسکن و نوع
بافت محلهها در شهر سبزوار وجود دارد .کیفیت مسکن در بخشهای جنوبی (بافت فرسوده) ،بخشهای شرقی و
جنوب شرقی (بافت غیررسمی) و بخشهای شمال شرقی (بافت روستا ۔ شهری) ،نازلتر از دیگر نقاط شهر است .با
استفاده از رگرسیون ،مشخص شد که بین کیفیت مسکن و بافتهای شهر به میزان  ۷۷درصد ارتباط معنادار وجود
دارد .در اکثر پژوهش های ذکرشده در حوزه کیفیت مسکن محققان پس از بررسی شاخصهای کیفیت مسکن به
ارزیابی و سنجش وضعیت آنها در محدوده موردمطالعه با استفاده از روشهای مختلف آماری و فضائی پرداختهاند.
نکته قابلتمایز این پژوهش آن است که بهصورت تطبیقی ابتدا شاخصهای مورد تأیید کیفیت مسکن کشورهای
درحالتوسعه و توسعه یافته بر اساس آخرین آمار موجود بر اساس دو بخش درونی و بیرونی به دست آمدند و در ادامه
سیاست ها و قوانین کیفیت مسکن ،مشکالت و راهبردها در کشورهای مختلف جهت ارائه درکی متقابل از وضعیت
جهانی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند .این پژوهش به لحاظ بررسی شاخصهای کیفیت مسکن در طبقهبندی
مختلف با پژوهش های هاکو ،برکانیک ،کوهن و فیادزو و به لحاظ بررسی قوانین و سیاستهای کشوری حوزه مسکن با
پژوهشهای آیدان و کوهن قرابت و همخوانی دارد.
خانوادهها ،یا گروهی از مردم ،از یک ساختار اجتماعی  -اقتصادی تبعیت میکنند .علیرغم وجود یک عنصر کوچک،
خانواده یک هسته تشکیل میدهد که آینده یک جامعه را میسازد .خانواده برای رسیدن به این هدف و یک محیط
باکیفیت خاص ،به یک "خانه" نیاز دارد ( .)Chohan et al., 2015داشتن اقامت رضایتبخش یکی از ارزشمندترین
جنبههای زندگی مردم است و اینیکی از عناصر اصلی استانداردهای زندگی مردم است .شرایط مسکن خوب نیز برای
سالمت مردم ضروری است و بر رشد افراد تأثیر میگذارد ).(Streimikiene, 2015
استانداردهای مسکن از یک ملت به ملت دیگر و همچنین در یک کشور خاص متفاوت است؛ تغییرات در آبوهوا،
فرهنگ ،درجه شهرنشینی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نیز بر استانداردها تأثیر میگذارد .سازمان ملل متحد اظهار
داشت که این استانداردها از سطح فرهنگی مردم بهدستآمده است .استدالل شده است که استانداردها باید بهترین
ویژگیهای عمل سنتی با اقتصاد و عقالنیت تکنیکهای مدرن را ترکیب کنند ( .)Adeoye, 2016استانداردهای کیفیت
مسکن اغلب بهعنوان هنجارها یا معیارهایی اعمال میشود که در موارد قانونی قابلاجرا باشد ،این مهم در مورد
قابلقبول بودن ساختوسازها نسبت به قوانین غالب یا کنوانسیونهایی که در صنعت ساختمانسازی مسکونی اعمال
میشود؛ وجود دارد (.)Rajaei & Mansourian, 2016
سازمان فضایی مساکن بهسرعت تغییر میکند و تحت تأثیر گرایشهای طراحی ،منطقهای ،فرهنگ و جامعه قرار
میگیرد .ارزش های فرهنگی و اجتماعی ،نظم و ترتیب فضایی را در اطراف فضاهای زنده برقرار میکنند و ویژگیهای
این فضاها را منعکس مینمایند .رابطه بین فضا و تعامالت انسانی و تفاوتهای موجود در سیستمهای اجتماعی بر
بسیاری از طرحهای مسکن تأثیر میگذارد ( .)Chohan et al., 2015شکل فضایی بهطور ساده مقدار فضا که یک
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خانواده باید داشته باشد را تعریف میکند .این هنجار عبارت است از وابستگی بهاندازه خانواده ،ترکیب خانواده و
ارزشهای فرهنگی .پس ترکیب هنجارهای فضایی به استانداردهای فضای مسکن تبدیل میشود ،که درواقع اندازه
فضای الزم برای اطمینان از کیفیت مسکن است که برای حفاظت از سالمت ،ایمنی و رفاه عمومی ساکنان کافی است.
الزم به ذکر است که نیاز فضایی خانواده در مسکن بر اساس فضای داخلی اندازهگیری میشود (.)sharipah, 2010: 7
بعد کمی کیفیت مسکن به عوامل ساختاری ،مادی ،اجتماعی و اقتصادی و یا پیامدهای ناشی از عملکرد بخش مسکن
اشاره دارد .این عوامل شامل مالحظاتی از قبیل قیمت ،کمیت ،حق تصدی ،اثرات اقتصادی ،اثرات زیستمحیطی و
هنجارهای ساختاری استانداردهای مسکن است .از سوی دیگر ،سنجش کیفی است که محاسبه آن دشوار است .این
ویژگی بیانگر معانی و ارزشهای ادراکی عواملی چون «راحتی» یا «کیفیت زندگی» است که توسط انواع مختلف مساکن،
سبک زندگی و ترجیحها و انتظارهای ساکنین ایجاد میشود .بدیهی است به دلیل تغییرات منطقهای در ابعاد کمی و
کیفی کیفیت مسکن ،تعریف یک مجموعه استاندارد از معیارها و شاخصهایی که بهطور مساوی در همه زمینهها اعمال
میشوند ،امکانپذیر نیست ( .)Emankhu & Ubangari., 2015یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر کیفیت ساخت ،فناوری
است .در حقیقت ،فناوریهای ساخت مسکن میتواند مساکن بادوام و با انرژی کافی تولید کند ،قیمت مسکن ممکن است
در نتیجه پیشرفت تکنولوژی که خریداران مسکن آن را به وجود میآورند ،افزایش یابد (پورمحمدی و همکاران.)۱3۹۱ ،
این شاخص ،شاخصی است که میزان سهم کل جمعیتی را اندازهگیری میکند که در معرض سروصدا ،مجاورت همسایگان
و یا خیابان قرار دارند که نشاندهنده مسئله مهم کیفیت محیط مسکن بهعنوان زندگی در منطقهای پر سروصدا با
تأثیرهای منفی بر راحتی و سالمت انسان است .همچنین زندگی در نواحی ناامن ،میزان راحتی سکونت و قیمت مسکن
یک منطقه فوقالعاده را بهشدت کاهش میدهد (.)Streimikiene, 2015
اندازهگیری کیفیت مسکن یکی از مطالعات اجتنابناپذیر در برنامههای بازسازی شهری بهویژه در کشورهای
درحالتوسعه است ( .)Uwadiegwu, 2013براساس تجزیهوتحلیل تحقیقهای موجود ،معیارهای ارزیابی کیفیت مسکن
به سه دسته اصلی تقسیم شدند :معیارهای ارزیابی کیفیت واحد مسکونی؛ معیارهای ارزیابی کیفیت محلهای و
معیارهای اجتماعی و اقتصادی (.)Fiadzo, 2011: 42
اکثر تحقیقات موردمطالعه شامل معیارهای ارزیابی کیفیت واحد مسکونی بودند که مربوط به «طراحی داخلی»
بودند .برای به دست آوردن یک بهترین معیارها ،آنها به چهار زیرگروه تقسیم شدند .گروه اول شامل معیارهایی در
مورد مشخصات واحد آپارتمان ،مانند مساحت آپارتمان ،چیدمان و شرایط عناصر ساختمان بود .دومی شامل معیارهای
مربوط به حوزههای مجزای آپارتمان میشود .این معیارها ترتیب فضای داخلی ،تعداد و وجود اتاقهای مختلف ،سطح
خالص و جهتگیری را به خورشید ارزیابی کردند .یکی از عناصر اصلی کیفیت مسکن موجود بودن فضای کافی در
محل سکونت است .شاخص اصلی که برای توصیف مشکالت فضایی توسعه یافت ،نرخ ازدحام است که نسبت افرادی
که در یک مسکن شلوغ زندگی میکنند را ارزیابی میکند ،همانطور که توسط تعداد اتاقهای موجود در خانواده،
اندازه خانواده و نیز سن اعضای آن تعریف میشود ( .)Streimikiene, 2015گروه سوم شامل معیارهای مربوط به
طراحی آپارتمان ،ساخت ساختمان و جزئیات بود .برخی از نمونهها شامل طراحی سازگار با محیطزیست و مواد،
انعطافپذیری و سازگاری ،و یکپارچهسازی راهحلهای پایدار میباشند .آخرین گروه از معیارها شامل افراد مربوط به
فضای آپارتمان و آسایش بودند .آنها به سه گروه تقسیم شدند که آسایش داخلی ،تأمین نور و گروهی بودند که دارای
ویژگیهای محیطی دیگری مانند حریم خصوصی و نمای آپارتمان بودند (.)Fiadzo, 2011: 42
معیارهای ارزیابی کیفیت همسایگی معیاری هستند که برای ارزیابی کیفیت محیط نزدیکتر یا گستردهتر ساختمان
مورداستفاده قرار میگیرند .این معیارها در حدود چهار زیرگروه طبقهبندی شدند :ویژگیهای همسایگی عمومی،
ترافیک ،خطرات ،و وجود و فاصله از خدمات و امکانات مختلف .گروه اول این معیارها شامل ویژگیهای کلی همسایگی،
مانند شرایط سازههای مجاور ،و تراکم جمعیت بود .گروه معیارهای ترافیکی شامل معیارهای مربوط به شرایط
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خیابانهای اطراف ،دسترسی به انواع مختلف حملونقل عمومی ،ناراحتیهای ترافیکی و غیره بودند .بزرگترین
زیرمجموعه معیارها در معیارهای ارزیابی کیفیت همسایگی ،حضور خدمات و امکانات بود (.)Fiadzo, 2011: 43
آخرین مجموعه از معیارهایی که در مطالعات قبلی در مورد کیفیت مسکن مورداستفاده قرار گرفتند دربرگیرنده
جنبههای اجتماعی و اقتصادی مسکن بودند .این گروه از معیارها به زیرگروههای کوچکتر تقسیم شدند :امور مالی،
اندازه خانواده ،روابط اجتماعی و غیره .گروه مالی در مورد مسائل مالی دارای دو زیرگروه کوچکتر بود که با ارزیابیهای
مخارج خانواده و استانداردهای زندگی سروکار داشت .به دلیل تعداد اتاق و عامل اشغال ،اندازه خانواده یک معیار مهم
است و این گروه از گروه دوم جداشده است .گروه روابط اجتماعی مجموعه سوم معیارها را جمعآوری کردند که ارتباط،
صمیمیت ،همبستگی اجتماعی و خصوصیات همسایه را ارزیابی کردند (.)Fiadzo, 2011: 43

روش پژوهش
در این پژوهش شیوه تحقیق توصیفی -تحلیلی و روش جمعآوری اطالعات مبتنی بر شیوه کتابخانهای و اسنادی است.
بدین منظور با استفاده از کتب ،مقاالت ،پژوهشها ،گزارشها و اسناد مرتبط با موضوع ،مطالب موردنظر فراهم گردیده
است .با توجه به هدف تحقیق ،پس از معرفی چهارچوب مفهومی کیفیت مسکن ،شاخصهای آن در کشورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته بر اساس آخرین آمارها و اطالعات موجود (عمدت ًا یک دهه گذشته) استخراج شدند و با
توجه به سیاستگذاریهای هر کشور و سیستم برنامهریزی آنها بهویژه درزمینه مسکن شهری ،مسائل اصلی کشورها،
مشکالت و راهبردهای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها و بحث
شاخصهای کیفیت مسکن
شاخصهای کیفیت مسکن را میتوان به دو بخش درونی و بیرونی تقسیمبندی کرد.
جدول ۱

شاخصهای کیفیت مسکن در کشورهای توسعهیافته
بخش درونی
ابعاد فضاها و اتاقها  (Wardle & Duncan, 2017), (Boughaba, 2018),و
مقاومت ساختمان )(Wardle & Duncan, 2017
روشنایی طبیعی , (Djukic & Antonić, 2017),(Wardle & Duncan, 2017),
مقاوم در برابر صدا ( (Boughaba, 2018),)Le, et al, 2016و رنگآمیزی و شکل
ظاهری ()HoustonHousingAuthority, 2011
ایمنی در مقابل آتشسوزی ((Wardle & )Visscher & Meijer , 2014
Duncan, 2017),
طراحی راهپلهها ( )Visscher & Meijer , 2014و سیستم امنیتی
((Boughaba, 2018),)HoustonHousingAuthority, 2011

امکانات بهداشتی ( (Boughaba, 2018),)Chohan, et al, 2015و امکانات برای
افراد معلول و ناتوان )(Wardle & Duncan, 2017
تهویه طبیعی ()Ha, 2015( ,)Le, et al, 2016(, )Chohan, et al, 2015
(Wardle & Duncan, 2017),و کیفیت هوای داخلی ()Le, et al, 2016
)Houston Housing Authority, 2011(,
تأمین آب (Bradley & Putnick, ( )Fiadzo, 2011(, )Chohan, et al, 2015
 )2012و انرژی سبز و پایدار (لطفی و همکاران(Wardle & Duncan, )۱3۹۴ ،
2017),

بخش بیرونی
کیفیت فضاهای عمومی (Boughaba, 2018),

فضاهای بازی کودکان ()HQIv4, 2008
فضاهای خصوصی ((Boughaba, )HQIv4, 2008
2018),

ویژگیهای ساکنان ()HQIv4, 2008
ویژگیهای محیطی ()Bradley & Putnick, 2012
(Wardle & Duncan, 2017), (Boughaba,
2018),
دسترسی (Haghi, et al, (, )Chohan, et al, 2015
(Wardle & Duncan, )Sharipah, 2010(, )2016
(, 2017),لطفی و همکاران)۱3۹۴ ،
امنیت (Haghi, et al, (, )Chohan, et al, 2015
(, )2016لطفی و همکارانHouston (, )۱3۹۴ ،
)Housing Authority, 2011
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جدول 2

شاخصهای کیفیت مسکن در کشورهای درحالتوسعه
بخش درونی

بخش بیرونی

نوع طراحی ( (, )Bradley & Putnick, 2012( )Haghi, et al, 2016طفی و
همکاران (Haque, et al, 2020),(Ikenna, et al, 2019),)۱3۹۴ ،و تعداد اتاق
))Sharipah, 2010( ,)Le, et al, 2016( , (Djukic & Antonić, 2017

فاصلهها (مراکز خرید ،مرکز شهر ،مراکز تفریحی ،مراکز
ورزشی ،مراکز پزشکی ،فضای سبز ،مدرسه ،حملونقل
عمومی) ()Fiadzo, 2011(, )Le, et al, 2016

(Haque, et al, 2020),

(Haque, et al, 2020),

کل مساحت ساختمان ) , (Djukic & Antonić, 2017و ( )Le, et al, 2016و
طرح ساختمان ((Ikenna, et al, 2019), (Haque, et al, )Le, et al, 2016

نزدیکی به زمینهای نامرغوب و نامناسب ( Haghi, et

)2020
مقاومت دیوارها و موقعیت پنجرهها ((Ikenna, ,)Ha, 2015( ,)Fiadzo, 2011
)et al, 2019
دسترسی به امکانات اولیه و تجهیزات داخلی (Bradley & (, )Fiadzo, 2011
(Ikenna, et al, 2019), (Haque, et ,)Lotfi et al., 2017(, )Putnick, 2012
)al, 2020
اندازه حداقل واحدهای مسکونی ), (Haque, et al, (Djukic & Antonić, 2017
) 2020و ساختار و نوع مصالح ((Ikenna ,)Sharipah, 2010(, )Fiadzo, 2011
)et al, 2019

تجهیزات الکتریکی ( (Haque, et al, 2020),)Le, et al, 2016و سیستم اطفای
حریق ) )Ha, 2015( ,(Le, et al, 2016و جهت ساختمان ()Le, et al, 2016
)Sharipah, 2010(,
سیستم جمعآوری زباله ( (Haque, et al, 2020),)Le, et al, 2016و وضعیت
فاضالب و مدیریت پسماند ((Haque, et al, 2020),(Ikenna, )Fiadzo, 2011

(Ikenna, et al, 2019),)al, 2016
تسهیالت اجتماعی ((Haque, et )Sharipah, 2010
al, 2020),
ویژگیهای محیطی ()Bradley & Putnick, 2012
 (Ikenna, et al, 2019),و کیفیت محله (Haque, et
)al, 2020
دسترسی (Haghi, et al, (, )Chohan et al., 2015
, (Ikenna, et al, 2019))Sharipah, 2010(, )2016

(,(Haque, et al, 2020),لطفی و همکاران)۱3۹۴ ،
امنیت (Haghi, et al, (, )Chohan et al., 2015
(, )2016لطفی و همکارانHouston ( )۱3۹۴ ،
)Housing Authority, 2011

et al, 2019),
ازدحام و خدمات و امکانات رفاهی مسکن Le, et al, ( , (Ikenna, et al, 2019),
(Haque, et al, 2020),)2016
استحکام و ایمنی (لطفی و همکاران)Haghi, et al, 2016(, )۱3۹۴ ،
فضاهای عمومی ساختمان و نوع مدیریت ساختمان ()Le, et al, 2016
نحوه تصرف و مالکیت مسکن ((, )Sharipah, 2010لطفی و همکاران)۱3۹۴ ،
(Haque, et al, 2020),

تهویه ( )Ha, 2015( ,)Le, et al, 2016(, )Chohan et al., 2015نور و
روشنایی),(Djukic & Antonić, 2017) ,(Haque, et al, 2020
کیفیت هوای داخلی (Houston Housing Authority, (, )Le, et al, 2016
)Ha, 2015( ,)2011
تأمین آب (Bradley & Putnick, ( )Fiadzo, 2011(, )Chohan et al., 2015
(Haque, et al, 2020),)2012
بهرهوری انرژی و هزینه مصالح )(, (Ikenna, et al, 2019لطفی و همکاران،
)۱3۹۴

مسکن در کشورهای توسعهیافته
با وجود موفقیت اقتصا دی چشمگیر مراکز مهم شهری در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ،جهانیسازی قطبیت
اجتماعی و فقر شهری را تشدید کرده است .در کشورهای در حال گذار ،اصالحات از برنامهریزیشده مرکزی تا
اقتصادهای مبتنی بر بازار ،الیه دیگری از پیچیدگیها را اضافه کرده است ( .)UN-Habitat, 2011: 7ساخت شهرهای
غرب از عوامل تاریخی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی تأثیر پذیرفته ،بهنحویکه بسیاری از شهرهای اروپا ،تنها کانون
بزرگ فرهنگی ملت های اروپا بوده است .در غرب فرهنگ یک عامل مسلط است و منطقه طبیعی بهمثابه زمینهساز،

مطالعه تطبیقی شاخصهای کیفیت مسکن در / ...اهلل قلی پور و رجائی

عمل میکند .بنابراین فرهنگ نتیجه کار است و نظام کالبدی ،الگوها و ویژگیهای فرهنگ جامعه را تبیین میکند
(زیاری .)۱382 ،در بسیاری از کشورهای جهان ،مسکن در پراکنش جمعیت نقش بسیار عمدهای داشته
است .شهرهایی مانند بوفالو ،اس تی لوئیس ،کلیولند ،دیترویت و پیتسبورگ در ایاالتمتحده حداقل نصف جمعیتشان
را در میانسالهای  ۱۹5۰تا  2۰۰۰ازدستدادهاند .تحلیلگران شهری بر روی عامل تقاضا برای شرح این عدم تمرکز
متمرکز شدند ،اما عامل عرضه مسکن تأثیر عمدهای بر روی این کاهش جمعیت داشته است(پورمحمدی و همکاران،
 .)۱3۹۱در حوزه اقتصادی ،کشورهایی که اقتصاده ای سنتی بازار دارند ،در یک دهه گذشته رشد اقتصادی و پیشرفت
بزرگ را در برنامه اصالح ساختار خود تجربه کردهاند  .مسیر رشد نابرابر بوده است ،اما استانداردهای زندگی بهتری در
اروپای غربی ،آمریکای شمالی و برخی از کشورهای اروپای مرکزی ارائه کرده است .بااینحال ،مزایای رشد اقتصادی
منطقه بهطور گستردهای به اشتراک گذاشته نشده است ( .)UN-Habitat, 2011: 7در این بخش به برخی از
سیاستهای مسکن و کیفیت آنها در کشورهای توسعهیافته اشاره میکنیم .این سیاستگذاریها در کشورهای مختلف
در طول زمان در چارچوب سازمانی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی تکاملیافته و نشاندهنده تأثیر تنظیمات سازمانی بر
برنامهریزیهای کاربری زمین ،سیستمهای مالی ،شکل شهرها ،شرایط بازار مسکن و غیره میباشد ( & Visscher
 .)Meijer, 2014: 2کشور انگلستان ،سوئد و ایاالتمتحده آمریکا بهعنوان کشورهای منتخب توسعهیافته موردبررسی
قرار گرفتند.
مسیر تاریخی عرضه و مصرف مسکن از سال  ۱۹۴5بین کشورها بسیار متفاوت شد .تجربیات تاریخی آنها تا حد
زیادی شرایط معاصر مسکن را پیکربندی میکند .بیخانمانی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یک چالش جدی
و نشانه عدم موفقیت بزرگ دولتها در تأمین مسکن ارزانقیمت برای همه اقشار است .در اکثر کشورهای اروپایی و
آمریکای شمالی ،جابجایی داخلی همچنان یک مشکل اساسی است که مستقیماً مربوط به مسکن است .درحالیکه در
کشورها و مناطق مختلف ویژگیهای چالشها متفاوت است ،مسئله اصلی ،مسکن مناسب و مقرونبهصرفه است که
بهطور فزایندهای برای بخش بزرگی از جمعیت در اکثریتقریببهاتفاق کشورها از دسترس خارج است( UN-Habitat,
.)2011: 4
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جدول 3

سیاستهای مسکن در کشورهای منتخب توسعهیافته
کشور

انگلستان

سوئد

ایاالتمتحده
آمریکا

شرح وضعیت و سیاستگذاریها
انگلستان یک کشور بسیار سیاسی و مالی است که دارای سیستم برنامه ریزی سختگیرانه است و بر انسجام شهری متمرکز
است .نگرانی اصلی این کشور کمبود مسکن و فقدان مسکن ارزان قیمت است .مستندات علمی نشان میدهد که کمبود
مسکن و فقدان قابلیت استطاعت ،نتیجه مستقیم سیستم برنامهریزی است .بیش از  ۷۰سال پیش و همزمان با شکلگیری
افراطی تمرکز مالی و سیاسی انگلستان ،سیاستهای کلیدی (بهعنوانمثال ،کمک به خرید) طرحریزی میشود که تالش
برای رسیدگی به کمبود مسکن و بحران اقتصادی است .این سیاستها ،تأثیر حمایت از تقاضا را دارند و به این دلیل که
عرضه بهشدت محدود است و قیمت خانه رو به افزایش است ،شکل میگیرد .دستیابی به موفقیت یکی دیگر از نگرانیهای
سیاسی مرتبط است  .شواهدی از تحقیقات تجربی اخیر نشان میدهد که سیاستهای کلیدی که هدفشان افزایش دستمزد
مسکن است و ممکن است درواقع تأثیر مثبت بر میزان مالکیت کل خانهها نداشته و حتی ممکن است آنها را در مکانهای
محدود عرضه قرار دهد( .)Hilber & Schöni, 2016: 3در کشورهای اروپایی الزامات بر اهمیت آموزش متصدیان اجرایی که
با عدم پذیرش بالقوه کدهای ساختمان روبهرو هستند تأکید میکند :ناظرین کیفیت باید وظایف خود را انجام
دهند).(Fhloinn, 2018: 97
از سال  2۰۰6سیاست مسکن لیبرال از بازاریابی بخش مسکن حمایت کرده است .قانون جدید به این معناست که
شرکت های مسکونی شهرداری دیگر امکانات مشابهی برای تضمین مسکن برای گروههای آسیبپذیر ندارند .فرایندهای
نژادپرستی و تفکیک اقتصادی تقویتشده است .مسکن تازه ساختهشده به سمت گروههای ثروتمند تنظیم میشود،
درحالیکه محلههای آسیب پذیر با کسری مسکن روبرو هستند ،بنابراین با افزایش شکاف جغرافیایی ثروت و فقر ،الیه
جدیدی از قطبش اضافه میشود) .(Grundström & Molina, 2016شهرداریها در دهه  ۱۹۹۰و  2۰۰۰راهبردها را تغییر
دادند و برای جذب طبقه متوسط رقابت کردند ) .(Grundström & Molina, 2016یکی از زیربناهای ایدئولوژیک این کشور
این است که یک بخش اجارهای بزرگ و جهانی که دارای مسکن ارزانقیمت برای همه افراد است(برخالف تعداد معدودی از
مسکن اجتماعی) ،به همراه یک رژیم مساوات طلبانه و عادالنهتر از سایر مناطق ایجاد کند & (Baeten, Westin, Pull
) . Molina, 2017در سوئد امروز ،ما شاهد یک تغییر فرهنگی و ایدئولوژیکی هستیم که برداشتهای جدید و نخبهگرا از
مسکن و امتیاز برای آن بیانشده است .در چارچوب جغرافیای جهانی سرمایهداری مسکونی ،سوئد بهجای عادیسازی مفهوم
مالکیت خانه ،اقدام به ایجاد ارزش زندگی مسکونی غیر سوئدی میکند که این توسعه ،پتانسیل کمک به تغییر عمده
فرهنگی در مفهومسازی سکونت را دارد).(Grundström & Molina, 2016
در اواسط دهه  ۱۹۷۰هنگامیکه دولت ایاالتمتحده اولین برنامه اعطای بلوک را ایجاد کرد ،ایالتها و محلیها نقش بیشتری
را در سیاستهای مسکن ایاالتمتحده ایفا کردند و در سالهای بعد ،بیشتر برنامههای جدید مسکن دولت از این رویکرد
پیروی کردند ( .)Buckley & Schwartz, 2011امروزه بیش از  8۰درصد مسکن جدید توسط توسعهدهندگان خصوصی
تولید میشود .ازیکطرف بازیگران و نهادهای جدید ظهور کردهاند .مشارکتهای دولتی و خصوصی برجستهتر شده و یک
بخش خصوصی قوی همچنان مکانیسم اصلی ارائه خدمات مربوط به مسکن است .از سوی دیگر ،نرخ ساختوساز مسکن با از
دست دادن قابلتوجه سرمایه مسکونی به دلیل کاهش یارانه ها و تعدیل کالن اقتصادی  ،به سطوح تاریخی رسیده است.
بااینوجود در طی دههها ،دسترسی به آب بهبودیافته و بهداشت مناسب در کشورهای آمریکای شمالی یکی از باالترین
میزانها در جهان بوده است .دادههای موجود نشاندهنده بهبود کلی مسکن طی سه دهه گذشته است ( UN-Habitat,
 .)2011: 46امروزه ،دولت فدرال همچنان بودجه بخش عمده برنامههای یارانهای این کشور را تأمین میکند ،اما شرایط این
ال انجام میداد ،دیکته نمیکند .اکنون ایالتها و محلیها در تصمیمگیری در مورد نوع
برنامه ها را به همان اندازه که قب ً
مساکنی که باید یارانه بگیرند ،انواع خانوارهایی که باید در اولویت قرار بگیرند ،در کجا باید مسکن ساخته شود ،میزان دخالت
توسعه دهندگان غیرانتفاعی یا سود دهندگان چه میزان باید باشد؛ را تعیین میکنند (.)Buckley & Schwartz, 2011
سازوکارهای سیاست غالب و مکانیسم بازار که کشورها برای بهبود قیمت زمین و مسکن در دست اقدام دارند ،شامل
ساختوسازهای جدید مسکن ،سازمانهای یارانهای ،پاسخ به بیخانمانها و بحران آوارگان ،تأمین مسکن اجتماعی ،چالش
افزایش عرضه زمین برای تحوالت جدید مسکن و ادغام مسکن ارزانقیمت از طریق پروژههای بازسازی شهری میشود .یکی
از ویژگیهای مهم بخشهای مسکن اروپا و آمریکای شمالی تغییر از ساختوساز جدید مسکن به نوسازی و توانبخشی
مسکن موجود است .اگرچه تولید و سرمایهگذاری در مسکن کاهشیافته است ،شواهد و مدارک کانادا ،هلند ،انگلستان،
فرانسه و آلمان حاکی از افزایش سرمایهگذاریهای خصوصی در بهسازی مسکن موجود است (بیشتر فعالیت وام مربوط به
این نوع وامهاست) و با کاهش قابلتوجه ساختوسازهای جدید روبرو هستند (.)UN-Habitat, 2011: 46
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مسکن در کشورهای درحالتوسعه
مسکن بهطور جهانی بهعنوان یکی از ضروریترین مایحتاج زندگی بشر شناختهشده است و یک دارایی مهم اقتصادی
در هر کشور است .مسکن مناسب ،زیربنای جوامع پایدار و شمول اجتماعی را فراهم و ارتباط قوی بین مسکن ،سالمت
خوب ،بهرهوری و توسعه اقتصادی  -اقتصادی ایجاد میکند ( .)Emankhu et al.,2015کیفیت مسکن بهخصوص در
کشورهای کمتر توسعهیافته اهمیت زیادی دارد .گسترش نیازهای مسکن مردم در این کشورها بهطور شگفتانگیز در
طول روز افزایش می یابد .این به دلیل رشد سریع شهرنشینی و فقدان افزایش متناسب در سهام مسکن است که در
آنجا رخ میدهد ( .)Olukayode, 2006در این بخش کشور چین ،آفریقای جنوبی و ایران بهعنوان کشورهای منتخب
درحالتوسعه موردبررسی قرار گرفتند.
جدول ۴

سیاستهای مسکن در کشورهای منتخب درحالتوسعه
کشور

چین

آفریقای
جنوبی

ایران

شرح وضعیت و سیاستگذاریها
کشور چین با توجه به رونق ساختوساز از دهه  ،۱۹۹۰رشد قابلتوجهی در ارزش کل تولید صنعت ساختوساز دارد .بهرهوری
انرژی در ساختمانها یک عامل کلیدی است که تأثیر مهمی در امنیت انرژی ،بهینهسازی ساختار انرژی ،بهبود بهرهوری انرژی و
کاهش انتشار گازهای گلخانهای دارد .علیرغم وضعیت نسبت ًا بهتر پکن درزمینه ساخت انرژی کارآمد ،در حال حاضر در چین
بسیاری از مشکالت و موانع همچنان باید برطرف شود ) .(Zhu & Lin, 2004با گذشت بیش از یک دهه از اصالح بازار
مسکن ،سیاست مسکن چین بار دیگر به سمت ایجاد ساخت مسکن عمومی در جهت رفع مشکالت مسکن گروههای آسیبپذیر
پیش رفته است ( .)Yan & shen, 2016: 10اکثر شهرهای بزرگ چین دارای جمعیت بسیار متراکمی هستند و تراکم
ساختمان و دسترسی کمتری به انرژی تجدید پذیر در هر مترمربع را دارند؛ بنابراین کار را برای اجرای بهتر این سیاست سخت
میکند .چین از بیشترین موفقیت نسبت به هر کشوری در جهان برای وجود یک برنامه کارآمد بهرهوری انرژی بهره میگیرد.
ساختمان پایدار قدم اصلی یا راهحل این مشکل است .استفاده از انرژی قابلاستفاده مجدد مانند انرژی خورشیدی ،انرژی باد و
انرژی زمینگرمایی و توسعه مواد جدید ساختمان پایدار از مهمترین شاخصهای بهرهوری انرژی در ساختمانهای پایدار است.
بهجای اینکه مستقیم ًا از فنآوریهای پیشرفته از کشورهای توسعهیافته به چین استفاده شود ،باید توجه بیشتری به اقلیمهای
مختلف ،فرهنگهای مختلف ،کنوانسیونها ،سطح توسعه اقتصادی و شرایط اجتماعی چین بهطور جامع صورت گیرد & .(Zhu
) Lin, 2004چین تجربه بزرگی را از سنگاپور که بیشترین ثبات در بازار مسکن را نشان میدهد وام گرفته است .برای مهار
گمانهزنیها و تقویت توسعه سالم در بازار مسکن خصوصی ،سیاستهای چین باید بر روی بازگرداندن ثبات و پیشبینی بازار و از
همه مهمتر اجازه تنظیم قیمتها مطابق با اصول اساسی باشد (.)Zhang & Zheng, 2019
ازآنجاکه آفریقای جنوبی خانههای بیشتری را در زمان کمتر نسبت به هر کشوری در جهان تحویل میداد ،این خانهها با
مشکالت بسیاری ازنظر کیفیت دستبهگریبان بودند و بیشتر این فرآیند خدمات ضروری را ارائه نمیدهد بلکه تنها بر ساخت
خانهها متمرکز است .دولت آفریقای جنوبی در تحویل دادن تعداد زیادی از خانهها به فقرا از سال  ۱۹۹۴موفق بوده است اما
امروزه دولت در کاهش تعداد خانهها و بهبود کیفیت ساخت میکوشد (کهزادی و مشک ساز .)۱3۹6 ،تدارک مسکن مناسب
برای بیخانمانان و ساکنان خانههای نامناسب ،تالش برای کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم سالها یکی از دغدغههای
دولت آفریقای جنوبی بوده است .در آفریقای جنوبی ،یکی از خطمشیها برای تحویل خانهها به افراد فقیر در جهت قاعدهمند
کردن سکونتگاهها و ساختن خانههای طبقه کمدرآمد ،فرآیند خودیاری است که ذینفعان را به توسعه خانههای خود تشویق
میکند .خطمشی دیگر ،ساخت خانه توسط دولت بود که در آن مردم میتوانستند از کمکهزینه خرید مصالح استفاده کنند.
هدف برنامه خودیاری این است که از تالشهای جامعه پشتیبانی کنند تا از منابع استفاده بهینه شود .همچنین بین تمام سطوح
دولت ،جامعه مدنی ،بخش عمومی و سایر بازیگران مشارکت ایجاد کنند (کهزادی و مشک ساز.)۱3۹6 ،
سیاستهای تقاضا در عرصههای شهری  ۴شیوه تولید مسکن ازجمله فعالیت بخش خصوصی ،شخصیسازی ،تولید مسکن دولتی
و تولید مسکن تعاونی را سبب شده است (زنجانی ،گلکار و محمدی .)۱3۹۰ ،در ایران هیچگاه پس از انقالب و قبل از آن نیز
بحث تأمین مسکن از یک برنامه همهجانبه برخوردار نبود در چنین شرایطی همراه با وضع اقتصاد تورمی ایران ،روند صعودی
قیمت مسکن را به دنبال داشت .در این سالها باوجود شرایط تورمی و باال رفتن نجومی قیمت مسکن ،دولت را به سمت تدوین
برنامه جامع مسکن هدایت کرد که طرح مسکن مهر یکی از این نمونهها است(شکوهی و ارفعی .)۱3۹۴ ،طرح مسکن مهر،
طرحی است که در سال  ۱386با اهداف ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن با حذف قیمت زمین ،تأمین مسکن اقشار
کمدرآمد و بیبضاعت ،کنترل و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت زمین و مسکن ،رونق بخشی به تولید مسکن و افزایش حجم
تولید مسکن ،کاهش فقر و تأمین مسکن جوانان مطرح شد (رضائی و کمائی زاده .)۱3۹۴ ،در برنامهریزی ساخت و اجرای
سیاست مسکن مهر بیش از هر چیز جنبههای کمی و پروژههای مسکن مدنظر بوده است ازاینرو بیتوجهی به مقوله کیفیت
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مسکن و نیاز ساکنان از مقبولیت مسکن مهر کاسته است و نتایج نامطلوبی در بر خواهد داشت لذا ضرورت بازنگری در اهداف و
دریافت بازخوردهای ساکنان از سوی متولیان برنامهریزان امری اجتنابناپذیر به نظر میآید (رفیعیان و همکاران .)۱3۹3 ،طرح
دیگر طرح جامع مسکن ( )۱3۹3-۱۴۰5بود که در سه فصل با عناوین؛ شناخت وضع موجود ،چشمانداز آینده و برنامههای
راهبردی و اجرایی در سال  ۱3۹۴بهطور خالصه سند تلفیق ارائه گردید(مالکی .)۱3۹۴ ،در خردادماه  ۹۴و پس از گذشت 22
ماه از عمر دولت ،خالصهای از سند تلفیق طرح جامع مسکن ،منتشرشده تا نهایت ًا پس از جمعبندی نظرات کارشناسان ،اقدام به
نهایی سازی طرح گردد .در این طرح به سیاستهای معطوف به حقوق مصرفکنندگان ،آگاهسازی از ساخت مناسب مساکن،
بخش خصوصی و غیره اشارهشده است .پس از انتشار طرح جامع مسکن ،در تیرماه  ۱3۹۴محمد مالکی نقد طرح جامع مسکن را
در سه فصل با همکاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران منتشر نمود .ایشان به بحث نوسازی بافت فرسوده و
اصالح واحدهای مسکونی ،مؤلفههای کیفی سکونت ،مشارکت توسعه گرهای نوسازی و توجه به نوسازی مشارکتی و محلهای
ال
پرداخته و نواقص موارد ذکرشده را بررسی نمود .در نظام ساخت مسکن موجود ،اعمال کنترل و نظارت جامع و مؤثر عم ً
امکانپذیر نیست .با افزایش حجم تولید ،این آسیب بسیار جدیتر و عمیقتر میشود که نتیجه آن تولید ساختمانهای با کیفیت
پایین است .استانداردها و مقررات ساختمانی مصوب و الزم االجراء ،در حین اجرا مراعات و ثبت نمیشوند و گواهینامهها و
تضمیننامههای الزم ،در مراحل مختلف ساخت ،صادر نمیشوند .گرایش به ساختوساز با مصالح بادوام ،هماهنگ با آموزش
نیروی کار نیست و سهم عمده ساختوسازها توسط نیروی غیرماهر و نیمه ماهر ،انجام میشود (وزارت مسکن و شهرسازی،
 .)۱3۹3از راهبردهای مهم میتوان به موارد زیر اشاره کرد :توسعه صنعتی سازی ساختمان ،مقاومسازی واحدهای مسکونی
موجود در برابر سوانح طبیعی ،حمایت از برنامههای صرفهجویی انرژی در ساختمانهای موجود و ساختمانهای در حال احداث،
گسترش استفاده از ابزارها و سازوکارهای اقتصادی ،ارتقاء سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی فعال در بخش ساختمان (وزارت
مسکن و شهرسازی ،)۱3۹3 ،ایجاد زمینههای الزم برای تقویت مشارکت ساکنان در اداره امور محله مسکونی خود ،ایجاد زمینه
برای تقویت تعامالت اجتماعی و تقویت احساس تعلق به مکان از جنبههای مؤثر بر افزایش کیفیت سکونتی میباشد که
میبایست موردتوجه جدی قرار گیرد (رفیعیان و همکاران.)۱3۹3 ،

جدول 5

مسائل اصلی ،مشکالت و راهبردهای کشورهای مختلف درزمینه مسکن و کیفیت آن
کشور

توسعهیافته

مسائل اصلی

مشکالت

انگلستان

سیستم برنامهریزی

کمبود مسکن و فقدان مسکن
ارزانقیمت

سوئد

سیاستهای مبتنی بر عرضه و
تقاضا با قدرت گیری احزاب
سیاسی در دورههای مختلف

آمریکای
شمالی

جابجاییهای داخلی جمعیت،
مهاجرت

چین

درحالتوسعه

آفریقای
جنوبی

ایران

برنامهریزی برای کنترل تراکم
جمعیت و ساختمانها ،توانایی
استفاده از انرژیهای پاک در
صنعت ساختوساز
فقر ،رشد بیضابطه
سکونتگاههای غیررسمی ،عدم
کنترل بر ایجاد ساختوسازها
رشد کنترل نشده جمعیت در
کالنشهرها ،تدوین قوانین
مناسب برای اجرا و ساماندهی
در صنعت ساختوساز

راهبردها
تدوین قوانین مناسب و
سیاستهای کلیدی ،آموزش
متصدیان اجرایی با اختیارات الزم

به حاشیه رانده شدن طبقه
متوسط در شهرها ،اجرای
سیاستهای مقررات زدا در دهه
 ،۱۹۹۰از بین رفتن یارانه
مسکن و افزایش قیمت
افزایش بیخانمانها ،افزایش
قیمت و هزینه مسکن ،بحران
بازار وام مسکن و کاهش
ساختوسازها

پروژههای بازسازی شهری،
نوسازی و توانبخشی،
سرمایهگذاری خصوصی در
بهسازی مسکن جدید

تراکم باالی جمعیت در شهرها،
کیفیت نامتعادل مساکن
درزمینه بهرهوری انرژی

گسترش ساختمانهای پایدار بر
اساس فرهنگ ،توسعه اقتصادی و
شرایط اجتماعی

کیفیت پایین مساکن ،ایجاد
خانههای خودساز
نبود سیاست و برنامه جامع
توجه به اصول و کیفیت مسکن،
عدم وجود نظارت ،وجود نیروی
کار غیرماهر در ساختوسازها

ایجاد مساکن ارزانقیمت عادالنه،
تغییر سیاستها برای جذب طبقه
متوسط به شهرها ،تغییر فرهنگ
در مفهومسازی سکونت

ایجاد سیاستهای حمایتی و
یارانههای دولتی ،توجه به آموزش
ساخت مساکن خودساز
ضرورت تحقق ،اجرا و نظارت بر
سیاستهای ارتقای صنعت مسکن
در همه زمینهها برای گروههای
مختلف درآمدی
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نتیجه گیری
مسکن بهعنوان نیاز اصلی انسانها ،ویژگی هایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان تأثیر میگذارد.
بعد اصلی کیفیت خانه به ساختار فیزیکی و کیفیت آن وابسته است .بخش مسکن در هر کشوری به قوانین،
خطمشیها و وضعیت نظامهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آنها وابستگی متقابلی دارد .مسئله اصلی این
مقاله بحث در مورد مفهوم کیفیت مسکن در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته بود و ویژگیهای مسکن هریک از
نظامها ی اقتصادی را بیان کرده است .در میان شاخصهای کیفیت مسکن ،تفاوت میان اولویتها و اهمیت شاخصها
در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بهخوبی مشهود است .در کشورهای توسعهیافته توجه به امکانات رفاهی و
کیفی باالتر مانند زیبایی ،طراحی ،نوع انرژی بهویژه انرژیهای پایدار بیشتر مورد تأکید قرار میگیرد و در کشورهای
درحالتوسعه توجه به سطح امکانات اولیه ،ویژگیهای کالبدی بهویژه ازدحام جمعیت و دسترسی به امکانات بهعنوان
مهمترین شاخصهای مطرح شده هستند .توجه به ویژگی های محیطی و کیفیت فضاهای عمومی و خصوصی از
مهمترین شاخصهای مشترک میان اکثر کشورها میباشد .نتایج بررسی شاخصهای کیفیت و تمایز آنها بر اساس
کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه برمبنای نظریه تویچل که به نقش ازدحام جمعیت تأکید ویژهای داشت و
هم چنین نظریه کلین و کوییگلی که بر اساس سطوح مختلف محلهای و واحد مسکونی شاخصها را طبقهبندی نموده
بود؛ میباشد و در راستای این نظریات تأیید میشود .همچنین یوادیگو ( )2۰۱3در پژوهش خود به معرفی معیارهای
کیفیت واحدهای مسکونی بهویژه در طرحهای نوسازی میپردازد و مشخص میکند که معیار امکانات رفاهی و ابعاد
محیطی مسکن بیشترین اهمیت را دارند و برای تصمیم گیران عرصه نوسازی مسکن باید موردتوجه قرار گیرد .بوگابا
( )2۰۱8در پژوهش خود به بحران و رکود مسکن در انگلستان اشاره میکند و به دنبال یافتن راههایی برای کمبود
مسکن از طریق افزایش همزمان مقادیر کیفیت مسکن اجتماعی و مقرونبهصرفه با در نظر گرفتن ساکنان و محیط
آنها است و توصیههایی در دستیابی به مکان های بهتر زندگی و در نتیجه جوامع بهتر ارائه میدهد .نتایج پژوهش
حاضر نشان میدهد در کشور انگلستان به دلیل عرضه محدود مسکن ،قیمتها رو به افزایش و مالکیتها رو به کاهش
و نتیجه آن کمبود خانه و فقدان مسکن ارزانقیمت است بنابراین سیاستهای موجود به سمت کاهش قیمت مسکن
اعمال میشوند .قانون ساختمان سال  ۱۹8۴نیز به رعایت مقررات جدید در بخش ساختمان ترغیب میکند .این کشور
به اصول کیفیت مسکن اهمیت فراوانی داده است و برای عدم رعایت استانداردهای مسکن جریمه و عواقب جدی را در
نظر دارد .در کشور سوئد از دهه  ۱۹3۰تا  2۰۰6روند ساختوسازها تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر نمود .مسکن امروز
سوئد به سمت توجه جدی به مساکن کارگران و تمایز بین طبقه متوسط و متوسط باال پیش میرود و دولت به دنبال
ایجاد و تغییر فرهنگ در مفهومسازی سکونت و ترغیب ایجاد مسکن ارزانقیمت برای همه بر پایه مساوات و عدالت
است .در ایاالتمتحده و کشورهای آمریکای شمالی ،کنترل قیمتها و کاهش بحران وام مسکن ،کاهش
ساختوسازهای جدید در قالب پروژههای نوسازی و توانبخشی مسکن از طریق سرمایهگذاریهای خصوصی با توجه
ویژه به مساکن اجتماعی؛ از مهمترین راهبردهای ارائهشده میباشد .در کشور چین مهمترین عامل کلیدی توجه به
ساختوسازها ،بهرهوری انرژی است و چین دارای یک برنامه کارآمد درزمینه بهرهوری انرژی از طریق ایجاد
ساختمانهای پایدار است و در این زمینه یکی از پیشگامان تولید ساختمان پایدار بهحساب میآید .این کشور در
سیاستگذاریها ی خود توجه به اقلیم ،فرهنگ و شرایط متفاوت اجتماعی در پهنه سرزمین خود در بحث مسکن را
بهعنوان عامل کلیدی مطرح میسازد .در آفریقای جنوبی به دلیل ساختوسازهای سریع ،خانهها بدون کیفیت مناسب
ساخته شدند و امروزه تالش دولت برای بهبود کیفیت و شرایط نامناسب سکونت و تصرف بیضابطه زمین است .یکی از
سیاستها و خطمشیهای دولت برای قانونمند کردن سکونتگاهها ،فرآیند خودیاری است که ذینفعان را به توسعه
خانهها تشویق میکند و موجب استفاده بهینه از منابع میشود .در ایران دو طرح بسیار مهم طرح جامع مسکن و
مسکن مهر به اجرا درآمد .این طرحها بهویژه طرح مسکن مهر هرچند بسیاری از اقشار کمدرآمد مردم را خانهدار نمود
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اما هر دو طرح در مرحله اجرا بیشتر به جنبهها ی کمی توجه داشتند و به مسائل کیفیت مسکن و رفاه ساکنان بیتوجه
بودند .در طرح جامع مسکن نیز هیچگونه توجه ای به استانداردها و مقررات مصوب ساختوسازها نداشتند .از
راهبردهای مهم درزمینه ساختوسازها میتوان به مقاومسازی ساختمانها ،توسعه صنعتی سازی ،تقویت مشارکت
ساکنان ،ارتقاء سطح مهارت و صرفهجویی انرژی اشاره نمود .بررسی هنجارهای ساختاری و تحوالت قانونی و اجرایی
کشورهای منتخب در حوزه مسکن در راستای نتایج پژوهش برکانیک ( ،)2۰۱۷فلوین ( )2۰۱8و هیلبر و شونی
( )2۰۱6که کنترل مقررات و سیاستهای دستگاههای نظارتی را بررسی نمودند؛ میباشد .برکانیک ( )2۰۱۷اشاره
میکند معیار کیفیت داخلی واحدهای مسکونی بیشترین استفاده را در تحقیقات داشته و نکته مهم آن است که در
طول زمان معیارهای فردی و گروهی افزایشیافته است .فلوین ( )2۰۱8اظهار میکند کنترل مقررات ساختمان نیاز به
نظارت و اجرای دقیق استانداردها دارد و در صورت عدم کنترل و نبود نظارت مناسب بهعنوان بزرگترین شکست در
ساختوسازهای کشور ایرلند محسوب میشود .هیلبر و شونی ( )2۰۱6در پژوهش خود به سیاستگذاریهای بازار
مسکن و تأثیرگذاری آن بر میزان عرضه و تقاضا اشاره میکنند و نتیجهگیری میکنند که ارزیابی سیاستهای مسکن
به فضای مالی و نظارتی در بازارهای مسکن محلی بستگی دارد .در تمامی کشورهای مورد بررسی آنچه دغدغه اساسی
بوده است؛ تدوین و اجرای مناسب و دقیق سیاستگذاریها و قوانین عملیاتی برای ارتقای کیفیت مساکن ،کنترل
قیمتها ،توجه به اقشار کمدرآمد و ایجاد مساکن اجتماعی میباشد .توجه به کیفیت مسکن در چارچوب قوانین و
استانداردهای جدید و مدرن و توجه به شرایط محلی و بومی هر کشور همچنین درنظرگرفتن معیارهای پدافند
غیرعامل در طراحیها از الزامات مهم ساختوسازهای شهری بهحساب میآید.
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