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ABSTRACT 

 

Objective: Housing is one of the necessities of life all over the world and in cities, it is a big 

problem for citizens and officials. The purpose of this article is to identify and analyze the 

effective indicators in the housing sector and explain them in urban housing planning in Iran 

over 40 years (1978 to 2017) extracted from the Statistics Center of Iran. 

Methods: The present article is applied in terms of purpose and descriptive in terms of 

method. The general approach is qualitative content analysis in which documents and reports, 

upstream documents including economic, social and cultural development plans and the 

comprehensive housing plan and other documents related to the subject of housing are 

examined. In the analysis section, in order to better clarify and understand the matter, the 

graphs related to the statistical means prepared in SPSS and Excel software have been used. 

Results: The results Indicate that the number of effective indicators of the housing sector in 

the 60s due to events that occurred during this period such as war, the adoption of urban land 

law, etc. and policies considered by the government in allocating housing to higher citizens 

was higher than other periods. The amount of these indicators has decreased in the following 

years, especially in the 80s and 90s, but in these decades, the frequency of housing indicators 

has increased. 

Conclusion: The indicators in these decades are similar and have not changed much over 

time and have remained constant and traditional. Changing these indicators in housing 

planning in Iranian cities is necessary. 
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  چکیده

شمار میآید و در شهرها، مسئله بزرگی برای شهروندان و به در سراسر دنیامسکن از نیازهای اصلی زندگی  تبیین موضوع:

مسئولین محسوب میشود. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل شاخصهای مؤثر در بخش مسکن و تبیین این شاخصها در 
 برنامهریزی مسکن شهری در ایران در بازه زمانی 40 ساله )سالهای 1357 تا 1396( مستخرج از مرکز آمار ایران است.

مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. رویکرد کلی حاکم بر آن تحلیل محتوای کیفی  روش:

رح جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ط یهابرنامه، اسناد باالدستی شامل هاگزارشکه در قالب آن اسناد و  است
و درک بهتر، از  یسازشفاف منظوربه. در بخش تحلیل اندقرارگرفتهمسکن و سایر اسناد مرتبط با موضوع مسکن مورد بررسی 

 است.  شدهاستفاده، اندشدههیته Excellو  Spss افزارنرمآماری که در  یهانیانگیمهای مربوط به شکل

در این دوران از  دادهرخبا توجه به حوادث  60بخش مسکن در دهه  مؤثر یهااخصشآن است که تعداد  دهندهنشان ها:یافته

توسط دولت در زمینه تخصیص مسکن به  شدهگرفتهدر نظر  یهااستیسقبیل جنگ، تصویب قانون زمین شهری و ... و 
کاسته شده اما در  90و  80دهه  ژهیوبهبعد  یهاسالدر  هاشاخصبوده است. از میزان این  هادورهشهروندان باالتر از سایر 

 است. شدهافزودهمسکن  یهاشاخصبر فراوانی  هادههاین 

ثابت  صورتبهرخ نداده و  هاآنمشابه بوده و در طی گذشت زمان تغییر چندانی در  هادههمطرح در این  یهاشاخصنتایج: 

 ر شهرهای ایران امری الزم و ضروری است. مسکن د یزیربرنامهدر  هاشاخص. تغییر این اندماندهیباق یو سنت

 .ایران یهاشاخصمسکن شهری، شاخص مسکن،  یزیربرنامهمسکن،  یهادادهبانک  :هاکلیدواژه
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 مقدمه

 یاست که الگوها یادهیپد نیتر( و ملموسBharath et al., 2018) یانسان یهاتیاز فعال یبازتاب ینیشهرنش
شهرها در نقاط  عیزمان با رشد سر(. همZhang, 2016) را در سطح جهان متحول ساخته است یانسان یسکونتگاه

خصوص مسکن و به التیو تسه کاناتام ی(  و  تقاضا براVaa, 2000) شیافزا زین تیمختلف جهان، رشد جمع
(Paris, 1995شدت م )هست که شهرنشینی شتابان و یهاچالشاز  یکیمسکن مناسب  نیتأم قتی. در حقدیبای 

بیبرنامه مسبب آن است )Ogu and Ogbuozobe, 2001( و همواره یکی از نگرانی عمده متخصصان و 
سیاستگذاران است )Hochstenbach, 2016(؛ زیرا مسکن کاالیی است که تأثیرات چشمگیری بر سالمتی، ثروت، 
شیوه زندگی، شبکههای اجتماعی و فرصتهای شغلی دارد )Marsh and Gibb, 2011(. سمبل تجربیات شخصی، 
فرآیندهای اجتماعی و سازوکارهای دولتی است )Easthope, 2004(. لذا مسائل مربوط به اهمیت مسکن امروزه 
اهمیت فزایندهای دارد )Bartram, 2016(. ازاینرو بهمنظور پاسخگویی به نیاز مسکن در شهرها، متولیان و 

 سیاستگذاران در پی تدوین »سیاست مسکن« برای مقابله به نیازهای روزافزون میباشند. 
شمار میآید و در شهرها، مسئله بزرگی برای شهروندان و مسئولین به در سراسر دنیامسکن از نیازهای اصلی زندگی 

محسوب میشود و سیاستها و برنامههای درست در حوزه مسکن میتواند به تصمیمگیریهای آگاهانه و مناسب منتج 
شود. در این راستا از عوامل مؤثر در برنامهریزی مسکن، شناخت شاخصها و بازیابی شاخصهای کارآمد و تدوین الگویی 
از آنها بر اساس فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و... هست. شاخصها و اطالعات آماری دارای ابعاد گوناگون و پیچیدهای بوده 
و بعضاً توجه صرف به کمیتهای آماری میتواند گمراهکننده باشد و اطالعات نادرستی را به مخاطب یا تصمیمگیران و 
برنامهریزان دیکته کند. ازاینرو تبیین دقیق شاخصهای آماری و توجه بهتمامی ابعاد آن حائز اهمیت فراوان است. 
برنامهریزی دقیق و توجه به ابعاد و پیچیدگی نظام برنامهریزی مستلزم نگاه به شاخصهای مسکن و درک تناقضات و 

 ریشهیابی آن است. 
 کهآنتعریف جامع و واحدی از  رونیازا است که ابعاد متنوعی دارد. دهیچیپمقوله مسکن دارای مفهومی گسترده و 

نظر میرسد. یک تعریف پذیرفتهشده از نظر مالی برای مسکن شوار بهبازنمای تمامی ابعاد مختلف آن باشد، بسیار د
مناسب این است که هر خانوار بتواند 30 درصد از درآمد سالیانه خود را به مسکن اختصاص دهد. خانوارهایی که بیشتر از 
30 درصد درآمد سالیانه خود را صرف مسکن نمایند، متضرر شده و از بقیه مایحتاج زندگی مانند خوراک، پوشاک، 

 مناسب از دیدگاه مسکن بعد انسانیاز  (.5، 2017دیگران و  1بیکنکنند )می نظرصرفهای پزشکی ونقل و مراقبتحمل

برنامهریزی شهری، باید در بهترین و سالمترین اراضی شهری بهوجودآید. از نظر کیفیت، مسکن باید نیازمندیهای 
مرتبط با خود را برآورده ساخته و از نظر اخالقی و اجتماعی، بهداشتی، آسایش و آرامش، اطمینان خاطر ساکنان، زیبایی و 
دسترسی به خدمات عمومی محلهای، دارای برنامهریزی صحیحی باشد. دارا بودن هوای پاک، نبودن صداهای مزاحم، 
زندگی پوشیده از چشم دیگران، برقراری ارتباط سالم با همسایگان، چشماندازهای سبز و فضاهای باز کافی، دارا بودن 
سطح زیربنای متناسب با تعداد اعضای خانوار، ازجمله نیازمندیهای دیگر مسکن سالم محسوب میشود )شیعه 1387، 

 مندی از استاندارد مناسب زندگیهمه افراد دارای حق بهره» ،2اعالمیه جهانی حقوق بشر (1) 25بر اساس ماده  (.366
میباشند که برای سالمتی و رفاه خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، مراقبتهای درمانی، 
خدمات اجتماعی ضروری و حق امنیت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوه شدن، سالمندی و سایر شرایطی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Bacon 

2. The Universal Declaration of Human Rights 



                 18، پیاپی 1، شمارۀ 8، دورۀ 1400دوفصلنامۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری،                                                                             4

 

حق مسکن » ینبنابرا . (40، 2016 1)هبیتات «کنداست که دسترسی به زندگی مناسب را از کنترل فرد خارج می
مناسب« درنظرگرفتن رفاه و آسایش برای تمام افراد فارغ از هرگونه تبعیض، تعلق نژادی، قومی و… است )مشکینی و 
دیگران 1391، 58(. ازاینرو مسکن یکی از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی از نظر فیزیکی یا کالبدی بهشمار میآید. 
بهگونهای که میزان دستیابی به وضعیت مطلوب در مسکن، بهعنوان یکی از شاخصهای توسعه اقتصادی در کشورهای 

ریزی مسکن رین ابزار در برنامهتو کلیدی نیترمهمهای مسکن شاخص (.11، 2008 2)آرنوتشود جهان محسوب می
هستند و نقش اساسی در کیفیت و کمیت برنامهریزی مسکن ایفا مینمایند. شناسایی و طبقهبندی بهروز و منطبق بر 
استاندار جهانی آنها ایجاب میکند تا این شاخصها برحسب نقش و عملکرد آنها در گروههای مختلف دستهبندیشده 
و مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرند. در ایران، شاخصهای مسکن مورد استفاده در مراکز تصمیمگیر، مدتها بدون تغییر 
باقیماندهاند. همچنین در خصوص سنجش، کارآمدی و اصالح این شاخصها متناسب با شرایط روز غفلت صورت گرفته 
است که میتواند منشأ بسیاری از مشکالت موجود در بخش مسکن باشد. به این ترتیب، مسئله پژوهش حاضر علیرغم 
اهمیت بخش مسکن در تمامی ابعاد، شناسایی و تحلیل شاخصهای مؤثر در بخش مسکن و تبیین این شاخصها در 

لذا این پژوهش به دنبال  برنامهریزی مسکن شهری در ایران در بازه زمانی 40 ساله )سالهای 1357 تا 1396( است؛
به چه صورت  1396 -1357 یهاسالهای مسکن در ایران در بین روند شاخص است:اصلی  هایپرسشاین پاسخ به 

 گیرد؟هایی جای میدر چه مقوله 1396 -1357 یهاسالهای مسکن در ایران در بین است؟ و شاخص
های عصر حاضر و توان متناسب با نیازمندیهای مسکن میمداوم شاخص یروزآوربهفراوان، اصالح و  یهاینیبازببا 
قتصادی، اجتماعی و گان، زمینه را برای آسایش و رفاه زندگی شهروندان و رشد اصحیح نیازهای آیند ینیبشیپنیز 

  آورد. فراهمفرهنگی جامعه 

 نظرییشینۀ پ

وضعیت  دهندهنشان تواندیمکه  مسکن یزیربرنامه بهبود برای مؤثر راهنمایی عنوانبه هاشاخصاهمیت  از آگاهی

کمی و کیفی مسکن در مقاطع مختلف زمانی در جوامع گوناگون انسانی باشد، ضرورت توجه به آن را از سوی 

مسکن، یکی از ابزارها  یهاشاخصازجمله ضروریات توجه به این موضوع آن است که پژوهشگران دوچندان نموده است. 

در ایجاد مسکن را شناخت  مؤثر یهاهیرو، هاآنمک به ک توانیمویژگی مسکن است که  شدهشناختههای و شیوه

  (.58 ،1391 دیگران )مشکینی و

عنوان شالوده اصلی یک برنامه جامع و ابزاری ضروری برای بیان ابعاد مختلف اقتصادی، های مسکن بهشاخص

رخوردار هستند. ریزی مسکن بای در امر برنامهمحیطی و کالبدی مسکن از جایگاه ویژهاجتماعی، فرهنگی، زیست

پردازند، بلکه ابزار عنوان ابزاری توصیفی به بیان وضع موجود مسکن از ابعاد مختلف میتنها بههای مسکن نهشاخص

گذاران ها به سیاستروند. این شاخصمناسبی نیز برای سنجش معیارها و ضوابط در روند تحول مسکن به شمار می

ها و تری از شرایط مسکن در گذشته، حال و آینده داشته و سیاستروشنکنند تا تصویر کالن بخش مسکن کمک می

  (.32 ،1383 یزیعزنمایند ) اتخاذ راهبردهای متناسبی در آینده

رو مسکن مفید واقع شوند، باید بین این دو حالت پیش یهااستیسها در راستای شاخص کهآن منظوربهکل  طوربه

گسترده باشند تا کل ماهیت گسترده بخش مسکن را دربربگیرند و دوم اینکه  یااندازهبهتعادل ایجاد کنند: اول اینکه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. UN-Habitat 2016 (b) 
2.Arnott 
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)هبیتات  های سیاستی خاصی را که باید مورد اشاره قرار گیرند، تعریف کنندخاص باشند تا بتوانند حوزه یااندازهبه

2014،c).  ریزی مسکن با شاخصهای مناسب و مرتبط قابلاستفاده خواهد بود زیرا شاخصها امکان ارزیابی از وضع

موجود مسکن را نشان میدهند، امکان تجدیدنظر در اهداف و استراتژیهای بخش مسکن را موجب میشوند و ابزاری 

 .باشندیم ریزی و طراحیگیری، برنامهمناسب برای تصمیم

 پیشینۀ عملی

شده تا پایدار شهری موجب توسعه راستای در ریناپذاجتنابضرورتی  عنوانبه آن ریزیبرنامه و مسکن به توجه لزوم
پژوهشهای بسیاری بهویژه در دو دهه اخیر در ایران در رابطه با بررسی و ارزیابی شاخصهای مسکن در شهرهای 

 مختلف کشور صورت پذیرد.
های کشور ی و کیفی مسکن در استانهای کم  ( در پژوهشی به بررسی شاخص1394ایزدی، وارثی و محمودزاده )

از: درصد برخورداری واحدهای مسکونی از حداقل امکانات، واحدهای  اندعبارتهای کیفی پژوهش شاخص پرداختند.
از اسکلت فلزی و  برخوردارمسکونی برحسب مالکیت، واحد مسکونی بر اساس نرخ استیجاری، سهم واحدهای مسکونی 

 دوام مهینتوان به نسبت واحدهای مسکونی برحسب مصالح ساختمانی )بادوام، های کمی می. همچنین از شاخصآرمهبتن
دوام(، تراکم نفر در اتاق، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم اتاق در واحد مسکونی، بعد خانوار، سرانه زیربنا اشاره و کم

 .استهای کشور نامتعادل و کیفی بین استانی های کم  دهنده آن است که توزیع شاخصنشان ،کرد. نتایج پژوهش
در قالب: خانوار در واحد مسکونی، نفر در واحد مسکونی، متوسط تعداد اتاق در واحد  ( در پژوهشی1395حقیریان و نقدی )

 آمدهدستبه. نتایج کردندمسکونی، نفر در اتاق، تعداد طبقه موجود در واحد مسکونی و تعداد اتاق در اختیار خانوار، بررسی 
کند و  نیتأمدر مورد مسکن را  هاآناز پرسشنامه نشان داد که سطح درآمد شهروندان در شهر همدان نتوانسته است نیاز 

شهروندان نداشتن خانه متناسب با نیازهای خانواده خود  این حکایت از شرایط نامطلوب بازار مسکن در شهر همدان دارد.
 . اندنمودهفردی خود قلمداد  یطلبتقاللاسنشدن حس  نیتأم منزلهبهرا 

در مساکن استان  «(کمی و کیفی یهاشاخصبررسی و ارزیابی وضعیت مسکن )»ای به ( در مقاله1395یزدانی )
 در نفر تراکم شامل کیفی، و کمی یهاشاخص دسته دو در تحقیق، این در بررسی مورد هایپردازد. شاخصاردبیل می

 اولیه هایزیرساخت کلیه و همچنین تصرف نحوه دوام، میزان اتاق، در نفر اتاق، تعداد ،خانوار مسکونی، تراکم واحد

شود. این مقاله می زندگی است، برای مناسب فضایی و ایسازه دوام و پایداری با امن مسکنی کنندهنیتأم مناسب که
کنند. در نتیجه میزان فضای متوسط در هر واحد مسکونی شهری شهرهای استان، سه نفر زندگی می طوربهنشان داد که 

را نشان  063/1مسکونی برای هر ساکن اردبیلی مناسب و کافی است. شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی رقم 
های کمی و کیفی مسکن با یقی شاخصارزیابی و مقایسه تطب»( در مقاله خود با عنوان 1396ملکی و همکاران ) .دهدیم

تعداد خانوار و موجودی کم ی مانند  یهاشاخصبه تبیین « آل شهرستان مطالعه موردی: شهرستان اهوازرویکرد شهر ایده
مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم نفر در واحد مسکونی، متوسط اتاق در آن واحد، متوسط اتاق برای هر 

نوع مصالح کیفی مانند  یهاشاخصو  خانوار در اتاق، متوسط تراکم نفر در اتاق و کمبود واحدهای مسکونیخانوار، تراکم 
های کمی و کیفی مسکن در شاخصپرداختند. نتیجه پژوهش آن بود که  و تسهیالت و امکانات مسکن کاررفتهبه

(، یمسکنیبواحدهای مسکونی )اما شاخص  شهرستان اهواز در وضعیت مطلوبی نسبت به معیارهای شهر سالم قرار دارد
 .قرار دارند متوسط اتاق برای هر خانوار، موجودی مسکن و متوسط اتاق در واحد مسکونی در وضعیت نامطلوب

عبارت بودند از:  هاشاخص. این قراردادندمسکن مطلوب شهری را مورد توجه  یهاشاخص( 1396صرافی و رضازاده )
ایمنی، راحتی و میزان دسترسی ساکنین به تسهیالت و خدمات  .4امنیت  .3تحکام مسکن . اس2. شکل مطلوب مسکن 1
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 .7شهری(  یهارساختیزو  ساتیتأسموردنیاز مسکن ) یهارساختیز. 6به طبیعت و فضای سبز باز  دسترسی .5
 یزیربرنامه یهااستیسمروری بر قواعد و »با عنوان  هاآن. خروجی تحقیق های سازگارمسکن با کاربری یجوارهم

 .«توسعه زمین و مسکن شهری
جاری و  یهانهیهزبخش مالی خانوار، مشارکت در ( در پژوهش خود با: مشارکت در 1395زاده )رضوانیان و خانی
اشتغال در رونق بازار زمین و  ریتأثمالی، کمک به معیشت ساکنین، میزان  یهامشوقو  هاکمکثابت مسکن، اعطای 

انواع  ارائهو نیز  وری در تولیدمسکن، میزان عرضه مسکن مناسب، میزان تقاضای زمین و مسکن و در نهایت میزان بهره
در ارتقای  یمؤثرشهرداری نقش فعال و دولتی پرداختند. نتیجه این پژوهش آن بود که  یهاتیحمااعتبارات عمرانی و 

 .نداشته است موردمطالعهی مسکن شهری در نمونه اقتصاد یهاشاخص

است که از جملۀ آنها میتوان به این شدهانجام مسکن یهاشاخصپژوهش در مورد  نیچند زین خارجیر مطالعات د
 موارد اشاره کرد:
 صورتبهها را دسته از شاخص 4 هاآنارزیابی کیفیت مسکن بودند.  یهاشاخص( به دنبال 2017برکانیک )

های اجتماعی اقتصادی و شاخص یهاشاخصکیفیت محیطی مسکن،  یهاشاخصکیفیت درونی مسکن،  یهاشاخص
شمولی و پایداری افزایش بیشتری داشته و زمینه را مربوط به سازگاری، هم یهاشاخصنمودند. تعداد  یبنددستهمسکن 

برای روابط پیچیدهتر شاخصها فراهم آورده است. ازجمله شاخصهایی که در این پژوهش تأکید ویژهای بر آنها صورت 
 گرفته است، مربوط به استانداردهای کمی و کیفی طراحی مساکن برای معلولین و افراد سالخورده است.

« 2020مسکن برای افراد جوان در سال  یهانهیگزو  هاحلراه»( در پژوهش خود با عنوان 2018کالپهام و همکاران )
وزرد چراکه متناسب با شرایط موجود این موجود در زمینه مسکن تأکید می یهادادهو  هاشاخصبر ضرورت بازنگری بر 

شاخصها دارای کارآمدی الزم نیست. در این پژوهش بر شاخصهای کیفی از قبیل تسهیالت مسکن مطلوب، کارآمدی 
مصرف انرژی، دسترسی به خدمات آموزشی و درمانی، تسهیالت مسکن افراد جوان، موجود مسکن برنامهریزیشده، 

 سطح اجاره و قیمت مسکن تأکید شده است.
غلبه بر استرس مسکن در غرب  منظوربهپایدار در بخش مسکونی  یهاجنبه( به ارزیابی 2018) نیالدیمحامین و 

به این نحو بوده است که دستیابی به سطح باالیی از پایداری اجتماعی،  هاآنعراق پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش 
. در زمینه اقتصادی توجه به استمسکن  یهاشاخصیکی از راهکارهای مؤثر در زمینه بهبود  یطیمحستیزاقتصادی و 

تماعی دسترسی به مسکن، هزینه ساخت و مسکن و اجاره مسکن، در زمینه اج شدهتمامعرضه و تقاضای مسکن، قیمت 
 است. شدههیتوصدر مصرف انرژی  ییجوصرفهتأکید بر  یطیمحستیزخدمات و تسهیالت اجتماعی و در زمینه 

کالن اقتصادی،  یهاشاخصمسکن با  یهاتیفعال( با به چالش کشیدن ارتباط میان 2019خیفیلیدو و کارانیکوالس )
ارزش مشتریان مسکن  یهاشاخص، قیمت مسکن، وسازساختصدور مجوز  لیاز قباقتصادی مسکن  یهاشاخص

(CPIو مالکیت مسکن )  شدند لیوتحلهیتجزتاکنون  2008از ابتدای دوران بحران اقتصادی در سال. 
های مسکن ایران در چهار دهه اخیر آید، پژوهشی که به ارزیابی شاخصکه از بررسی مطالعات پیشین برمینهمچنا

های اصیلی است که به این موضوع پرداخته است. ، این پژوهش از معدود پژوهشبیترتنیابهنشد.  پرداخته باشد یافت
سالنامه آماری های داده وطرح جامع مسکن های مسکن برگرفته از نوآوری این پژوهش نیز از آن جهت است که شاخص

دهد. همچنین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تطبیق میهای توسعه های زمانی مختلف با برنامهمرکز آمار ایران در دوره
خارج شدن پژوهش از گزارش توصیفی صِرف، به برخی از دالیل ایجاد آن شرایط اشاره شود که خود  منظوربهتالش دارد 

ارائه  ورمنظبهباشد. از سوی دیگر، ارتباطات بین مقوله را نیز  یاجداگانهموضوع پژوهش  تواندیمها این دالیل و تحلیل
 .این بخش شناسایی کرده است گذاراناستیسدید بهتر به 
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 شناسیها و روشداده

باشد. می یفیمورد استفاده از نوع توص قیو روش تحق تیو از نظر ماه یحاضر از نظر هدف از نوع کاربرد قیتحق
رویکرد کلی حاکم بر مقاله حاضر تحلیل محتوای کیفی است که در قالب آن اسناد و گزارشها، برنامههای توسعه و طرح 

و  یاکتابخانهاسنادی،  صورتبهمربوطه  یهادادهجامع و سایر اسناد مرتبط با موضوع مسکن مورد بررسی قرارگرفتهاند. 
 اینترنتی و مراجعه به مرکز آمار ایران بوده است.

ی مسکن در مرکز آمار ایران در بین هاموجود در بانک اطالعاتی داده یهاشاخصدر وهله اول به استخراج  
شده و در  در همکردتفکیک ساالنه دریافت و در محیط اکسل  صورتبهپرداخته شد. این آمار  1396 -1357 یهاسال

 .شد یبنددسته 90تا  50ی هادهه بر اساس هاشاخصچندین مرحله بازبینی گردید. سپس این 
برای  اتخاذشده یهااستیسفرادست و  یهابرنامهموجود در هر دهه در ارتباط با  یهاشاخصدر ادامه به بررسی نوع 

داخلی و خارجی،  یهانهیشیپ بر اساسهای مسکن مسکن در آن دوران پرداخته شد. به این منظور، استخراج مؤلفه
 .صورت پذیرفت هایگذاراستیسو  هابرنامهو همچنین  World Bankو  UN Habitat ازجملههای خارجی نمونه

 یبنددسته هاآنایران را ذیل  یهاشاخصرا از اسناد معتبر جهانی استخراج و سپس  هامقولهبه عبارت بهتر ابتدا 
گردیده و تحلیل با کمک این دو انجام  و اکسل استفاده spss افزارنرمنمودیم. نهایتاً برای پیشبرد کار از آمار توصیفی در 

کنونی مسکن چه  یهاشاخصکه  کندیم خاطرنشانشد. این پژوهش از این جهت نوآوری دارد که به متولیان مسکن 
 .افتیدستانجام شود تا به یک فرم استاندارد  هاآنوضعیتی دارند و چه تغییراتی باید در 

 قلمرو پژوهش
موجود در مرکز آمار ایران است.  1396تا  1357مسکن از سال  یهاشاخصپژوهش، محدوده مورد مطالعه در این 

ساله و حذف  40 یهاشاخصاین  درهمکردعنوان بود که پس از  336سال  برحسببه تفکیک  هاشاخصمجموع 
 .عنوان رسید 175به  هاآنهمپوشانی عناوین، تعداد 

 هایافته

 مسکن در بین سالهای 1359-1357 پرداخته 1396 -1357 یهاسالهای مسکن در ایران در بین روند شاخص
میشود. در این سالها شاخصهای مسکن تحت تأثیر سیاستهای اتخاذشده در برنامههای عمرانی سوم، چهارم و پنجم 
قبل از انقالب قرار داشتند. عمده شاخصهای این دوره مربوط به تولید مسکن )ساخت خانههای ارزانقیمت برای طبقه 
کمدرآمد(، تأمین مالی مسکن، اعطای تسهیالت، مشارکت بخش دولتی در تأمین مسکن و تخصیص اراضی، سرمایه-
گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن، تراکم نفر در واحد مسکونی و بهداشت مسکن میباشند. چنانچه در این دوره 
شاخصهای استاندارد کمی سکونت به نسبت 19 درصد، امکانات و تأسیسات به نسبت 12 درصد دسترسی به خدمات 

 شهری به نسبت 30 درصد، کمکهای مالی و تسهیالت بانکی به نسبت 12 درصد، مالکیت به نسبت 12 دیده میشود.

 1359تا  1357های مسکن مرکز آمار ایران از سال مروری بر شاخص -1جدول 

ره
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 تراکم خانوارهاي نمونه شهري برحسب تعداد افراد خانوار و تعداد اتاق مورد تصرف

 کلبهوزارت مسكن و شهرسازي  لهيوسبهانواع تأسيسات  شده احداثهاي انجامنسبت تعداد طرح

هواي مسوكونج در شوهرها توسوا وزارت مسوكن و هاي مربوو  بوه احوداث واحودهاي مسوكونج و مج م ميزان تعداد طرح
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 1397منبع نگارندگان برگرفته از سالنامه مرکز آمار ایران، 
 

بسیاری در این راستا به  یهاشاخصبه دلیل وقوع جنگ تحمیلی و خسارات ناشی از آن  1360-1369در دهه 

بانک  یهاشاخص. اندشدهاشاره 2در جدول شماره  هاشاخصبانک اطالعاتی مسکن اضافه گردیدند. برخی از این 

( قرار 1368-1372اطالعاتی مسکن در این دهه تحت تأثیر برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )

در بخش مسکن و اعطای  هایتعاونبخش خصوصی و  یگذارهیسرما، متیقنارزاداشته که تأکید بر تولید مسکن 

مسکن در این دهه که در برنامه اول نیز  یهاشاخص نیترمهم ازجمله. است زدهجنگدر مناطق  ژهیوبهتسهیالت 

این دهه بر  . درباشندیم، دو شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی و سطح و سرانه زیربنا اندقرارگرفتهمورد هدف 

صورت  یاژهیوتأکید  یسازبلندمرتبهکوچک و حمایت از  یهایگذارهیسرمامصالح، حمایت از  یریپذدواممقوله 

را داشتند. از  یتوجهقابلمالی افزایش  یهاکمکمربوط به مقوله تسهیالت و  یهاشاخصپذیرفت و در این راستا 

مین شهری و نحوه توزیع واحدهای مسکونی در نقاط شهری و مربوط به ز یهاشاخصاین دهه به بعد تأکید بر 

 34با نسبت  درآمدهاکممسکن  نیتأمدرصد،  22اجاره با نسبت  یهاشاخص 60در دهه  روستایی نیز بوده است.

بود.  شدهگرفتهنادیده  50مورد توجه قرار گرفت که در دهه  یریگچشم طوربهدرصد  6درصد و زمین با نسبت 

استاندارد  مقوله یهاشاخصدرصد در این دهه شاخص داشته و نسبت  30با نسبت  همچنین مقوله موجودی مسکن

 .درصد وجود داشته است 70درصد و دسترسی به خدمات شهری با نسبت  71کمی سکونت 

 1369تا  1360ل های مسکن مرکز آمار ایران از سامروری بر شاخص -2دول ج

  هاطرح کلبهشهرسازي نسبت 

 کلبهتوسا بخش خصوصج  شدهليتكمهاي نسبت ساخ مان

 کلبوه يو شهرسوازوزارت مسوكن  لهيوسوبهاحداث مراکز رفاهج/ خدمات درمانج / ورزشوج   شدهانجامهاي نسبت تعداد طرح

 هاطرح

  کلبهاحداث خيابان توسا وزارت مسكن و شهرسازي  شدهانجام يهاطرحنسبت تعداد 

 هاطرح کلبههاي آموزشج و دول ج  توسا وزارت مسكن و شهرسازي احداث ساخ مان شدهانجامهاي نسبت تعداد طرح

سواخ مان در ماواطم مخ لوه شوهري  عمودهنسبت تعداد واحدهاي مسكونج خانوارهاي معمولج ساکن برحسب نوع مصوال  

 کلبه

 دول ج در سال ساتيتأسها و گذاري از محل درآمد عمومج براي مسكن  ساخ ماناع بارات جاري و سرمايه

 عمرانج يهابرنامهدر  شده(مسكن بخش عمومج )مصوب و پرداخت نيتأمميزان اع بارات 

 نسبت تعداد خانوارهاي معمولج برحسب نحوه تصرف واحد مسكونج

 نسبت تعداد واحدهاي مسكونج خانوارهاي معمولج ساکن برحسب تعداد خانوار به تفكيك اس ان

 تعداد طبقات كيبه تفكتوسا بخش خصوصج برحسب نوع اس فاده  شدهليتكمهاي نسبت ساخ مان

 در سال شدهليتكمتمام و   نيمهشدهشروعهاي گذاري بخش خصوصج برحسب ساخ مانميزان سرمايه

 هاتوسا بخش خصوصج برحسب نوع مصال  و نوع اس فاده  به ساير بخش شدهليتكمهاي نسبت هزياه ساخ مان
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 تراکم خانوار برحسب سط  زيربااي محل سكونت

 نسبت تعداد واحدهاي مسكونج معمولج برحسب امكانات و تسهيالت و تعداد اتاق و سال اتمام

ميزان احداث و تعمير واحدهاي تجاري/ واحدهاي مسكونج توسوا بايواد مسوكن انقوالب اسوالمج در ماواطم 



 1-24(، 1)8، و همکاران خامنهادهمی 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397برگرفته از سالنامه مرکز آمار ایران،  نگارندگان منبع:
 

و  زدهجنگمربوط به مناطق  یهاشاخص. با این تفاوت که از تعداد باشندیمدهه پیش  یهایبعدبازه زمانی 
مربوط به اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی ایران کاسته شد.  یهاشاخصو همچنین  شدهبمباران
به برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  توانیماین دوره  یهاشاخصتأثیرگذار بر  یهابرنامه ازجمله

برای  متیقارزانشده و  یسازآمادهبرای بخش مسکن، تأمین زمین  هاآنراهکارهای اصلی  ازجملهکشور اشاره کرد که 
ن و توسعه مسکن است. در این دهه همچنین استفاده بهینه از زمی یسازانبوهو پشتیبانی از  درآمدکمساخت مسکن اقشار 

 نسبت به دهه پیشین نیز اهمیت زیادی یافته است. در این دهه استدهه پیش  یهاشاخصمنظم شهری که در امتداد 
درصد،  21به  6درصد، زمین از  42به  22از  و مصالح یریپذدوامدرصد،  35به  18تولید/ مجوز ساخت از  یهاشاخصدر 

 .شودیمدیده  افزایش 24به  16از  وسازساخت یهانهیهزدرصد و  22به  15مالکیت از 

 1379تا  1370مسکن مرکز آمار ایران از سال  قبل یهادهه یهاشاخصبر  هایشاخصمازاد مروری بر  -3جدول 
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هاي معوامالت در باگاه مس أجربين موجر و  ماعقدشدهماهانه و مبلغ وديعه در قراردادهاي  يبهااجارهم وسا 

 هااس انزيربااي واحد مسكونج برحسب مراکز  م رمرب ملكج بوه ازاي يك 

ديده از سوان  طبيعج و بهسازي مسكن توسا بايواد مسوكن ميزان احداث و تعمير واحدهاي مسكونج آسيب

 ديدهواحدهاي آسيب کلبهانقالب اسالمج نسبت 

توسوا  واگذارشودهزمين بوراي سواخت واحوود مسوكونج و مسواحت ارا وج  کاادهافتيدرميزان خانوارهاي 

 کلبهسازمان ملج زمين و مسكن نسبت 

زده جاو  يهااس انميزان احداث و تعمير واحدهاي مسكونج /تجاري توسا باياد مسكن انقالب اسالمج در 

 دهيدبيآسواحدهاي  کلبهنسبت  کشور

 کلبهو در دست احداث توسا باياد مسكن انقالب اسالمج نسبت  شدهتمامميزان تعداد واحدهاي مسكونج 

براي احداث ساخ مان )باا( برحسب تعداد طبقات /نوع اس فاده نسوبت  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

 دهيدبيآسواحدهاي  کلبهنسبت  کشور شدهبمباران

ديده از سوان  طبيعج و بهسازي مسوكن توسوا بايواد مسوكن ميزان احداث و تعمير واحدهاي مسكونج آسيب

 ديدهواحدهاي آسيب کلبهانقالب اسالمج نسبت 

به خانوارها توسا سازمان زمين شهري برحسوب کول ارا وج مسوكونج و  واگذارشدههاي نسبت مساحت زمين

 هااس انمسكونج در غير

 کلبهتعداد طبقات و نوع مصال  عمده نسبت  بر اساسهاي ساخ مانج هاي داراي پروانهميزان ساخ مان

 کلبهبراي احداث باا يا ساخ مان برحسب نوع اس فاده نسبت  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

 کلبهمساحت زمين نسبت  بر اساسهاي ساخ مانج هاي داراي پروانهميزان ساخ مان

 شودهليتكمو م وسا هزياه يك م رمربو  باواي سواخ مان مسوكونج  جواحد مسكونم وسا مساحت زيربااي 

 توسا بخش خصوصج

 کلبه ججهاد سازندگعمرانج /ساخ مانج  يوسازهاساختنسبت 

 وام تخصيصج ياف ه در سال کلبهپرداخ ج بانك مسكن به تفكيك مااطم شهري کشور نسبت  يهاوامميزان 

 ميزان تخصيص وام و تسهيالت اعطايج بانك مسكن برحسب اس ان/ شهر

 مسكن يهاوام کلبههاي تعاونج مسكن به شرکت شدهدادهنسبت وام و تسهيالت تخصيص 

 نسبت تعداد واحدهاي مسكونج معمولج برحسب سال اتمام باا و تعداد اتاق
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 کلبه

 کلبهبراي احداث ساخ مان برحسب مساحت زمين و زيرباا نسبت  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

 هاي تعاونج عمرانج و مسكن در سالساخت و سازي شرکت يهاتيفعالميزان 

توسوا بخوش  شودهليتكميوا  شودهشروع« توومم جرمسكونيو غمسكونج » هاي غيرمسكونجنسبت ساخ مان

 کلبهخصوصج 

 شودهليتكمو م وسا هزياه يك م رمرب  بااي سواخ مان مسوكونج  جواحد مسكونم وسا مساحت زيربااي 

 توسا بخش خصوصج

 در ساخ مان کاررف هبهنسبت تعداد واحدهاي مسكونج معمولج برحسب نوع اسكلت و مصال  عمده 

هواي معوامالت ملكوج در باگاه شودهمعاملههاي مسكونج کلاگج م وسا قيمت يك م رمرب  زمين ساخ مان 

 برحسب شهرهاي ما خب

هواي معوامالت ملكوج برحسوب در باگاه شودهمعاملهم وسا قيمت يك م رمرب  زيربااي واحدهاي مسوكونج 

 شهرهاي ما خب

وام   نيتوأمتوسا بخش خصوصوج برحسوب مابو   شدهتمامهاي ساخ مانج نسبت وام پرداخ ج براي فعاليت

  هاسپرده کلبه

 نحوه تصرف برحسبنسبت خانوارهاي ساکن در واحدهاي مسكونج 

 نسبت واحدهاي مسكونج معمولج برحسب تعداد خانوار معمولج ساکن

 نسبت تعداد واحدهاي مسكونج معمولج برحسب سال اتمام باا و تعداد اتاق

 در سال شدهليتكمتمام و   نيمهشدهشروعهاي گذاري بخش خصوصج برحسب ساخ مانميزان سرمايه 

 1397 یرانامنبع: نگارندگان برگرفته از سالنامه مرکز آمار 

که مقارن با برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است، تأکید بر  1380 -1389در دهه 

 هزینه خانوار، امنیت درآمد(، سهم مسکن در سبدقشر کم ژهیوبه و مردم آحاد مواردی از قبیل تولید مسکن )برای

واحدهای  یسازمقاوممسکن، اعطای تسهیالت،  تولید در خصوصی بخش مسکن، مشارکت تولید در گذاریسرمایه

پیشین  یهادههمسکونی است. در این دهه به نسبت  واحدهای زیربنای مسکونی و سطح واحد در خانوار مسکونی، تراکم

شده بهصورت مشخصتر در بانک اطالعاتی مسکن قرارگرفتهاند همچنین در مسکن کاسته یهاشاخصاز تعداد عناوین 

این دهه نسبت به دهه 70 شاخصهای امکانات و تأسیسات از 15 به 32 درصد، شاخصهای مقوله زمین از 21 به 43 

درصد و مالکیت از 23 به 38 درصد افزایشیافته و از سویی دیگر در شاخصهای تولید/ مجوز ساخت، دوامپذیری و 

 مصالح و هزینههای ساختوساز کاهشیافتهاند.

 
 1389تا  1380مسکن مرکز آمار ایران از سال  هایشاخص مازادمروری بر  -4جدول 
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نسبت تعداد واحدهاي مسكونج معمولج برحسب سال اتمام باا  و وعيت آشوپزخانه و محول دفو  فا والب 

 واحدهاي مسكونج کلبهآشپزخانه / توالت واحد مسكونج 

 کلبهوساز واحدهاي مسكونج جهت محرومين توسا باياد مسكن انقالب اسالمج نسبت ميزان ساخت

بوه تفكيوك نووع پروانوه و  کلبه صادرشدههاي ساخ مانج در پروانه شدهنييتعنسبت تعداد واحد مسكونج  

 بخش م قا ج

 کلبهبراي احداث ساخ مان برحسب مساحت زمين و زيرباا نسبت  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه
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براي احداث ساخ مان مسكونج برحسب نوع اسكلت و مصوال  عموده  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

 کلبهساخ مانج نسبت 

 کلبوهمسكونج و غيرمسكونج  مورداس فادهتوسا بخش خصوصج برحسب  شدهليتكمهاي نسبت ساخ مان

 هاساخ مان

 1397منبع: نگارندگان برگرفته از سالنامه مرکز آمار ایران، 

مشابه دو دهه پيشين  1390 -1396 يهاسالموجود در بانك اطالعاتج مسكن در  يهاشاخصدر نهايت  

جديد و ماطبم با شرايا و نيازهاي کاونج کشور و جهان در آن در نظر گرف ه نشده است.  يهاشاخصبوده و 

هاي بهروز و کيفج ماطبم با اس انداردهاي نشانج از شاخصقبلج بوده و  ها در ادامهدرواق   اين شاخص

 بينالمللج در اين بانك به چشم نمجخورد. 
هاي اس اندارهاي کمج مسكن  دس رسج به خدمات شهري و کمك يهاشاخصدر اين دهه تعداد عااوين 

مربو  به اجاره  اس اندارد کمج سكونت   يهاشاخصاست. چاانچه  شدهگرف همالج و تسهيالت بانكج ناديده 

عااوين ولج  اف هيکاهشو مصال   زمين و مالكيت  يريپذدوام  مجوز ساختتوليد/  درآمدهاکممسكن  نيتأم

 افزايش داش ه است. وسازساختهاي هزياه يهاشاخص

 1396تا  1390های مسکن مرکز آمار ایران از سال شاخصمازاد مروری بر  -.5جدول 
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هواي در باگاه مس أجربين موجر و  ماعقدشدهدرصد وديعه( در قراردادهاي  3اجاره و )ماهانه  يبهااجارهم وسا 

 هامراکز اس ان زيربااي واحد مسكونج برحسب م رمرب معامالت ملكج بوه ازاي يك 

 کلبهنسبت  سازمسكنو در دست احداث توسا انجمن خيرين  شدهتمامميزان تعداد واحدهاي مسكونج  

 هواآنبراي احداث ساخ مان و باا برحسب مساحت زمين و و عيت قبلج  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

 کلبهنسبت 

به تفكيك نووع پروانوه و بخوش  کلبه صادرشدههاي ساخ مانج در پروانه شدهنييتعنسبت تعداد واحد مسكونج 

 م قا ج

 کلبهبراي احداث باا يا ساخ مان برحسب نوع اس فاده نسبت  صادرشدههاي ساخ مانج ميزان پروانه

هاي ساخ مانج صوادرشده براي احداث ساخ مان مسكونج برحسب تعداد واحد مسوكونج  مسواحت ميزان پروانه

 کلبهنسبت  زمين و مساحت زيرباا

 1397نگارندگان برگرفته از سالنامه مرکز آمار ایران،  منبع:

 1396تا  1357 یهاسالمسکن در  یهاشاخص یبندمقوله

های ، به معرفی مؤلفه1396 -1357های های مسکن در ایران در بازه زمانی سالتدقیق شاخص منظوربهدر این بخش 
داخلی و خارجی،  یهانهیشیپ بر اساسهای مسکن شود. الزم به ذکر است که استخراج مؤلفهمسکن پرداخته می

؛ صورت پذیرفت هایگذاراستیسو  هابرنامهو همچنین  World Bankو  UN Habitat ازجملههای خارجی نمونه
ها جای های مسکن بنا بر موضوع در این مؤلفهتوسط خبرگان، شاخص هامقولهقرار گرفتن  دیتائپس از مورد  که

، ساتیتأسوجودی مسکن، امکانات و های تولید/ مجوز ساخت، مهای ایران در مؤلفهشاخص گرفتند که در نتیجه
های ، دسترسی به خدمات شهری، استاندارد کمی سکونت، هزینهمؤسساتهای مالی و تسهیالت بانکی یا کمک
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های مسکن و خانوار، خدمات ، اجاره، زمین، هزینهدرآمدهاکممسکن  نیتأمو مصالح،  یریپذدوام، مالکیت، وسازساخت
 .بندی شدندقیمت مسکن دستهساختمانی و نیروی کار و 

مقوله دسترسی به  یهاشاخصاولین مقوله، به بررسی و روند  عنوانبه مقوله دسترسی به خدمات شهری،

 شودیمذیل دیده  شکل. چنانچه در شودیم، پرداخته ندیآیمروند اول به شمار  یهاشاخصخدمات شهری که جزئی از 
 یهادادهدر بانک اطالعاتی  1360و  1350خدمات شهری، در دو دهه  مربوط به مقوله دسترسی به یهاشاخص

تخریب و  واسطهبهمورد توجه قرار نگرفته است. در این دو دهه  هاشاخصبعد، این  یهاسالمسکن وجود داشته و از 
در  ژهیوبهو نیز روند رو به رشد افزایش جمعیت  هاآن یهارساختیزصدمه دیدن بسیاری از شهرها و تأسیسات و 

ایجاد خدمات مختلف رفاهی، فرهنگی،  منظوربه ییهابودجهو  هاطرحو  هااستیسشهرهای بزرگ، نیاز به تعریف 
وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی ضروری  ازجملهمختلف  یهاارگان لهیوسبهدرمانی و ... 

 شدهبمبارانو  زدهجنگبا توجه به بازسازی نواحی  60ر دهه مقوله دسترسی به خدمات شهری د یهاشاخص. نمودیم
ارتقاء کیفی عمران از اهداف اساسی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛  چراکه، شودیمبیشتر دیده 
 و بازسازی پس از جنگ بوده است. محیط شهری

 
 1396 -1357ن در بازه زمانی دهه های آفراوانی مقوله دسترسی به خدمات شهری و شاخص -1 شکل

 

در بانک  درآمدهاکممقوله تأمین مسکن  یهاشاخصزیر، قرارگیری  شکلبا توجه به : درآمدهاکممقوله تأمین مسکن 
به دلیل اجرای قانون زمین شهری و وقوع جنگ و  توانیمآغاز شد. دلیل این امر را  1360اطالعاتی مسکن از دهه 

وقوع بالیای طبیعی دانست که باعث شد بسیاری از افراد با وضعیت اقتصادی نابسامان به سمت شهرهای بزرگ روانه 
گرفت که استخراج شاخصهای تأمین مسکن برای این افراد در پیش منظوربهرا  ییهااستیسشوند. در این دوران، دولت 

مؤلفه کمک به مسکن کمدرآمدها ریشه در این سیاستها دارد. الزم به ذکر است که باالترین فراوانی این شاخصها 
همانگونه که از شکل زیر پیداست به دهه 1370 و 1380 برمیگردد. میزان خانوارهای دریافتکننده زمین برای ساخت 
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00/511/522/533/544/5

…نسبت تعداد طرح های انجام شده احداث تأسیسات مراکز رفاهی 

…نسبت تعداد طرحهای انجام شده احداث خیابان و انجام عملیات 

…نسبت تعداد طرح های انجام شده احداث ساختمان های آموزشی 

…های انجام شده احداث و توسعه تاسیسات نسبت تعداد طرح

…یله وزارت های انجام شده ایجاد تاسیسات پستی بوسنسبت تعداد طرح

…الت میزان خانوارهای نمونه شهری کشور برحسب استفاده از تسهی

…نسبت تعداد طرح های انجام شده احداث تأسیسات خدمات درمانی

…تی نسبت تعداد طرح های انجام شده احداث ساختمان های مختلف دول

…یله نسبت تعداد طرح های انجام شده ایجاد تأسیسات ورزشی، بوس
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میزان احداث و تعمیر »و کل بهملی زمین و مسکن نسبت  توسط سازمان واگذارشدهواحـد مسکونی و مساحت اراضی 
 کلبهدیده از سوانح طبیعی و بهسازی مسکن توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت واحدهای مسکونی آسیب

فراوانی  هاشاخص( در بانک 50دهه  رازیغبه) هادهههایی است که در تمامی شاخص ازجمله «دیدهواحدهای آسیب
  باالیی دارد.

اهداف برنامه دوم  ازجملهکه  یاگونهبهبسیار بوده است.  موردتوجهتوسعه  یهابرنامهو  هادههدر  درآمدکممؤلفه مسکن 
توان باشد و از اهداف برنامه سوم توسعه میمیجامعه  درآمدکمبرای طبقات  متیقارزانکمک به احداث مساکن توسعه، 

تأمین مسکن خانوارهای  و در برنامه چهارم به نشینیمسکنی و حاشیهو رفع مشکل بی درآمدکمتأمین مسکن اقشار به 
مسکن برای نواحی  نیتأمبا توجه به  60مسکن در دهه  یهاشاخصاشاره کرد. در پژوهش حاضر نیز تراکم  درآمدکم

 بوده است. توجهقابل هم 90و  80، 70و در دهه  ترپررنگبسیار  شدهبمبارانمناطق  و زدهجنگ

 

 1396 -1357های آن در بازه زمانی دهه و شاخص درآمدهاکمفراوانی مقوله تأمین مسکن  -2 شکل

 دهد.تر نمايش مجشفاف صورتبهها را ها در دهههاي زير  فراوانج مقولهشكل
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…میزان احداث و تعمیر واحدهای تجاری توسط بنیاد مسکن انقالب

…دیده از سوانح طبیعی و میزان احداث و تعمیر واحدهای مسکونی آسیب

…الب میزان احداث و تعمیر واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن انق

…الب میزان احداث و تعمیر واحدهای مسکونی توسط بنیاد مسکن انق

…میزان تعداد واحدهای مسکونی تمام شده و در دست احداث توسط 

…و میزان خانوارهای دریافت کننده زمین برای ساخت واحـد مسکونی

…نیاد میزان تعداد واحدهای مسکونی تمام شده و در دست احداث توسط ب

های درآمدیمیزان توانایی بازپرداخت وام در گروه

…میزان ساخت وساز واحدهای مسکونی جهت محرومین توسط بنیاد 

میزان کمبود تعداد مسکن برای خانوارهای کم درآمد شهری

…نسبت تعداد واحدهای مسکونی احداث شده یا در دست احداث 

…بنیاد نسبت تعداد واحدهای مسکونی  بازساز ی و نوسازی شده توسط

…های واگذار شده به خانوارها توسط سازمان زمین نسبت مساحت زمین
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 در ایران 90تا 50های های مسکن در دههفراوانی مقوله -3 شکل

 

 های مسکن در ایرانهای مسکن در بانک دادهفراوانی کلی مقوله -4 شکل

مسکن ایران در  یهاشاخصمورد توجه در خصوص  یهامقوله، (16تا  5)های شکلو  4، 3های شکلبا توجه به 

 .است قرارگرفتهتحلیل  مورد 90تا  50های دهه
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 یهابر شاخصمشتمل  1396-1357مسکن در این مقوله در بازه زمانی  یهاشاخص: سکونت یاستاندارد کممقوله 

ازای هزار نفر جمعیت«، مسکن به»، «تراکم خانوار )تعداد افراد خانوار( نمونه شهری برحسب سطح زیربنای محل سکونت»

»تراکم خانوارهای معمولی ساکن برحسب تعداد افراد در خانوار و به تفکیک نحوه متصرف محل سکونت خانوار«، »تراکم 

خانوارهای معمولی ساکن در واحدهای مسکونی معمولی کشور، برحسب تعداد افراد در خانوار و به تفکیک تعداد اتاق در 

اختیار خانوار« و »تراکم خانوارهای نمونه شهری برحسب تعداد افراد خانوار و تعداد اتاق مورد تصرف« است. یکی از اهداف 

این  برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، استانداردسازی مسکن است. ولی خرد یا بسیار کمرنگ است.

، جنگ و هیرویب یهامهاجرتبه دنبال کاهش تعداد واحدهای مسکونی در اثر  1370و  1360، 1350 یهادههدر  هاشاخص

و تنها  شودیمدیده مسکن  یهاداده اطالعاتی بانک در 1360 دهه در هاشاخصکثر در این مقوله اکاربرد داشتند.  هابمباران

تراکم خانوارهای نمونه »و  «تراکم خانوار ساکن در یک واحد مسکونی»، «تیهزار نفر جمع یازامسکن به »سه شاخص 

تالش  لیبه دل توانیمامر را  نیکاربرد داشتند. ا 1350 ههاز د« شهری برحسب تعداد افراد خانوار و تعداد اتاق مورد تصرف

بیرویه و یا جنگ مهاجرت لی( که به دلی)از منظر کم یشهر تیجمع ازیموردنمسکن  نیتأم منظوربهدو دهه  نیدولت در ا

به نواحی شهری کوچ کردند، دانست. همچنین شاخصهای این مقوله در دهههای 1380 و 1390 در بانک اطالعاتی 

دادههای مسکن یافت نمیشوند که این امر، نشاندهنده توجه کمتر به شاخصهای کمی و تأکید بر شاخصهای کیفی در 

این دو دهه است. باالترین فراوانی مربوط به شاخص »تراکم خانوار ساکن در یک واحد مسکونی« است. سایر شاخصها 

 دارای فراوانی پایین است؛ بنابراین میتوان گفت نقش این شاخصها در بانک دادههای مسکن کمرنگ است.

باالتر از  1370تا  1350 یهادههو مصالح در  یریپذدواممقوله  یهاشاخصهرچند تراکم : و مصالح یریپذدواممقوله 

 ارتقاء کیفی .است 1380و بعد از آن مربوط به دهه  1390به دهه  مربوط هاشاخص یفراوان نیاست، اما باالتر 90و  80دهه 

مسکونی معمولی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده  باال یبا فراوان یهاشاخص مسکن مورد تأکید است. در این مقوله

« واحدها کلبه کاررفتهبهنسبت تعداد واحدهای مسکونی معمولی برحسب مصالح عمده »و  کلبهدر ساختمان  کاررفتهبه

کرده و تمامی مفاهیم مربوط به دوام دو دهه عمل نیمصالح در ا یریپذدواممقوله  یهاشاخص تنها عنوانبه که هستند

 مصالح را شامل میشوند.

در بانک  1370تا  1350 یهادههمقوله در این  یهاشاخص :مؤسسات ای یبانک التیو تسه یمال یهاکمکمقوله 

است. الزم به ذکر است که  نشدهفیتعرمقوله این در  یشاخص ،راخی دهه دو در و اندداشتهمسکن وجود  یهاداده یاطالعات

 نهیدولت در زم استیبه علت س توانیمامر را  نیکه ا است 1360 دهه در هاشاخصبه  مربوط یتراکم و فراوان نیباالتر

در برنامه  ژهیوبه زدهجنگدر مناطق  ژهیوبه التیتسه یدر بخش مسکن و اعطا هایتعاونو  یبخش خصوص یگذارهیسرما

 دانست. اجتماعی و فرهنگی-های توسعه اقتصادیجم عمران کشور و برنامهپن

سبت تعداد خانوارهای فاقد مسکن ملکی ن» یهاشاخصدربرگیرنده  1396-1357این مقوله در بازه زمانی : تیمالکمقوله 

 هاشاخص. تعداد است «نسبت کل خانوارهای معمولی برحسب نحوه تصرف واحد مسکونی به تفکیک استان »و « کلبه

سوم و چهارم توسعه اقتصادی،  یهابرنامهکه در اهداف  شودیمبیشتر مشاهده  70،  80مسکن در مقوله مالکیت در دهه 

 .اجتماعی و فرهنگی هم مورد توجه بوده است
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های در بنگاه مستأجربین موجر و  منعقدشدهماهانه و مبلغ ودیعه در قراردادهای  یبهااجارهمتوسط »شاخص  :اجارهمقوله 

باال در  یبا فراوان 1370از دهه  «هااستانزیربنای واحد مسکونی برحسب مراکز  مترمربعمعامالت ملکی بـه ازای یک 

 1390شاخص در دهه  نیباالتر به کار گرفته شد. ا یبا فراوان 1380گرفت و در دهه  یمسکن جا یبانک اطالعات یهاداده

های در بنگاه مستأجربین موجر و  منعقدشده( در قراردادهای عهیدرصد ود 3اجاره و )ماهانه  یبهااجارهمتوسط »با شاخص 

را ارائه  یترقیدق العاتکه اط «هازیربنای واحد مسکونی برحسب مراکز استان مترمربعمعامالت ملکی بـه ازای یک 

در بانک  ترجامعیت کنونی مسکن باید گسترده و مقوله اجاره در وضع یهاشاخص یطورکلبهشد.  نیگزی، جادهدیم

و مشکالت اقتصادی خانوارها، تورم و  هانینشاجارهزیرا با توجه به جمعیت  ؛مسکن وجود داشته باشد یهادادهاطالعاتی 

شده و  یتوجهکمدر این مقوله تاکنون  رسدیم نظر بهپرداخت بیش از نیمی از مبلغ درآمد خانوارها برای هزینه مسکن، 

 .این مشکل شهری و اجتماعی در آن جای نگرفته است یزیربرنامهالزم در  یهاشاخص

سکونت در منازل  تیفیکه بر ک ییهاشاخص عنوانبه ساتیامکانات و تأس یهاشاخص: ساتیو تأس امکاناتمقوله 

( تا دهه یشاخص در بانک اطالعات یبا تعداد کمتر) 1350، از دهه ددارندیتأکشهروندان  یاساس یازهاین نیو تأم یمسکون

 تعداد نسبت» شاخص. اندشدهگرفتهمسکن در نظر  یهاداده یشاخص( در بانک اطالعات ی)تعداد باالتر 1390و  1380

مقوله  نیرا در ا یفراوان نیشتربی «اتمام برحسب سال اتاق تعداد و تسهیالت و امکانات برحسب معمولی مسکونی واحدهای

دفع  لمربوط به برآورد واحدهای مسکونی معمولی برحسب سال اتمام بنا و مح یهاشاخصبر  ریو در دو دهه اخ استدارا 

مسکن  یهادادهدر بانک  50و  60و  70 یهادههدر  هاشاخصاین صورت گرفته است.  دیتأک زیفاضالب واحد مسکونی ن

ناشی از جنگ و قانون زمین شهری و ... مؤلفه امکانات و تأسیسات در  یهایخراببه علت  هاسالو در آن  اندنداشتهوجود 

گوناگون و تعداد واحدهای مسکونی معمولی بـرحسب نوع امکانات و  یهابخشدر  شدهانجامهای قالب تعداد و هزینه طرح

 تسهیالت بوده است.

 9در  .شودیممسکن بیشتر مشاهده  یهاشاخصدر بین  1370 مقوله از دههاین  یهاشاخص: مجوز ساخت /دیتولمقوله 

مجوز ساخت را در بانک  /دیتول ونگوناگ یهاشاخصبه  ازیامر ن نیمسکن بود که ا یسازانبوهاز  یبانیو پشت درآمدکم

انه ومقوله مربوط به صدور پر نیباال در ا یبا فراوان یهاشاخصاز  یاری. بسدیگردان یمسکن ضرور یهاداده یاطالعات

تعداد طبقات، نوع استفاده، نوع اسکلت و مصالح عمده و مساحت  ل،یساختمان از قب گرید یهایژگیودر ارتباط با  یساختمان

های ها به ترتیب دههمسکن در این مقوله متمرکز هست و فراوانی آن یهاشاخصبیشتر  یطورکلبه. است ربنایو ز نیزم

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده  هایبرنامهتولید مسکن از اهداف اصلی در  چراکه است 50و  60، 90 70،80

 .مختلف تغییر چندانی نداشته است هایدههدر  هاشاخصاست. بررسی این پژوهش نشان داد که جنس این 

امر را  نیبرخوردار شدند. ا یشتریاز رواج ب 1390و  1380، 1379 هایدههدر  نیمقوله زم هایشاخص :نیممقوله ز

مربوط به  التیارائه تسه یافراد و در راستا یشده برا سازیآماده نیزم نیتأم نهیدولت در زم هایسیاست عنوانبه توانمی

 نیکمبود زم واسطهبهارزش آن  رفتن باالو  نیعامل زم افتنی تیبه اهم هتوج همچنین با. گرفت نظر در هاآن یبرا نیزم

اما  ؛انددادهرا به خود اختصاص  یفراوان نیشتریب 1390و  1380مقوله در دهه  نیا هایشاخصبزرگ،  یدر شهرها ویژهبه

توان با در نظر گرفتن تغییر چندانی نکرده است. این امر را می هادههمسکن در طی این  هایدادهدر بانک  هاشاخصاین 

 دانست. تماعی، اقتصادی و فرهنگی مرتبطعامل زمین در اهداف برنامه دوم و سوم توسعه اج
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برخوردار بوده  تاهمی از هادهه یو در تمام استباال  یبا فراوان هاییشاخص رندهیمقوله دربرگ نیا :مسکن یموجودمقوله 

مسکن  ریزیبرنامه در هاشاخص نیا تیاهم زیمسکن و ن یبرآورد موجود یامر به علت تالش دولت در راستا نیاست ا

 کردن نیازهای سکونتی افراد در دهههای آینده است. اهمیت این شاخصهای بهویژه کمبودها و برآورده نیتأم منظوربه

شاخصهای »نسبت واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد خانوار معمولی ساکن« و »نسبت تعداد واحدهای مسکونی 

معمولی برحسب سال اتمام بنا و تعداد اتاق« و »نسبت واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد اتاق« در دهه 1390 و بعد 

از آن در دهه 1380 )دو دهه اخیر( بسیار باال است. با توجه به اهداف برنامههای اول و دوم توسعه و تأکید آن بر انبوهسازی 

مسکن، شاخصهای مسکن در این مقوله در دهههای 60، 70، 80، 90 مورد توجه بوده است. همچنین شاخصها در طول 

 دهههای مورد مطالعه تغییر نکردهاند

 بانک در هادهه یساخت در تمام هایهزینهمربوط به مقوله  هایشاخص چند هر :وسازساخت هایهزینهمقوله 

 هایهزینه شافزای دنبال به 1390 و 1380 دهه در هاشاخص نیا فراوانی اما ،اندداشتهمسکن وجود  هایداده اطالعاتی

و  اما عناوین ؛هست نیشیپ هایدههبه نسبت  یباالتر یفراوان یآن دارا یبرا تردقیق ریزیبرنامهبه  ازیمربوط به ساخت و ن

 و فقط تعداد شاخصها و میزان فراوانی آنها نکرده رییتغبر اساس مقتضیات و شرایط دهه  5 طول در هایشاخصنوع 

دستخوش تغییر شده است. در ادامه، مجموعه شکلهای ماتریسی از مقولههای شاخصهای مسکن در دهههای 50 تا 90 

 ارائهشده است که مشروح آن بهطور کامل در باال اشاره شد.
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تامین مسکن کم درآمدها

  

  

 در ایران مسکن ۀمختلف مورد بررسی در حوز یهامقوله -16تا  5های شکل

 گیرینتیجه

گیری و برنامهریزی مسکن و پژوهشهای تطبیقی خلق نمایند. ازاینرو شاخصها باید مضامین های مسکن شاخص
سیاستی روشنی داشته باشند و با بهکارگیری نظاممند ابزارهای سیاستی تغییر کنند. باید توجـه نمـود مبتنـی بـر شـرایط 
شهرنشینی در حال تحول معاصر و سیاستهای اتخاذشده در هر مقطع زمانی، شاخص مسکن بـهمنظور حصـول بـهحق 
مسکن مناسب برای همگان، محصولی ثابت و ماندگار نیست؛ بنابراین برنامهریزی مسکن با شاخصهای مناسب و مرتبط 
قابل استفاده خواهد بود. بدین منظور در این پژوهش شاخصهای برنامهریزی مسکن ایران و تغییر و تحـوالت صـورت 
گرفته در بازه زمانی 1357 تا 1396 بررسی شد. با توجه به فراوانی ایـن شـاخصها و همچنـین بـا مقولهبنـدی جهـانی 
شاخصهای برنامهریزی مسکن ایران، شاخصها برحسب نقش و عملکرد آنها در گروههای مختلف دستهبندی شد کـه 

 اهم نتایج آن بهقرار زیر است:
در ت کـه این موضـوع اسـ دهندهنشان هاآنو روند تغییرات  1396 -1357مسکن در بازه زمانی  یهاشاخصبررسی 
بخش خصوصی در ایجاد مسکن به باالترین حد  هاییتفعالو  هاگذارییهسرماپایانی،  یهاسالویژه در ، به50اواخر دهه 

را در دسـتور کـار قـرار  یـازموردنو خدمات  یساتتأس ینتأم یهاطرحو از سوی دیگر نهادهای دولتی انجام  رسدیمخود 
بازسـازی و نوسـازی  ،شد. بر ایـن اسـاس زمانهمجنگ  مسئلههای تهیه و تأمین مسکن با ، برنامه60. در دهه دهندیم
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هـای برنامـه دیده در طول جنگ تحمیلـی در چهـارچوب اولویتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارتظرفیت
ا تخصـیص وام و تسـهیالت مسکن )که بـ هاییتعاونبخش خصوصی و  هاییتفعالعالوه بر  روینازادولت قرار گرفت. 

بنیاد مسکن  کشور به شدهبمبارانزده و مسکونی در مناطق جنگ یهابخشبانکی همراه بود(، فرایند بازسازی و نوسازی 
 .و خدمات رفاهی به وزارت مسکن و شهرسازی محول گردید یساتتأس ینتأمانقالب اسالمی و 
و  یسـازآماده، یابـدیمو تـداوم  شـودیمو دهه گذشته مطرح ، متمایز از د70آماری دهه  یهاشاخصآنچه در میان 

و نوع اسکلت ساختمان است.  یسازمقاومواگذاری زمین به خانوارها و حمایت از تولید مسکن، همچنین توجه به موضوع 
قیمـت )هزینـه اجـاره و قیمـت یـک مترمربـع  یهاشـاخصدر راستای کنترل بازار مسکن، از این دهه به بعد، همچنین 

به بعـد نیـز، میـزان برخـورداری واحـدهای مسـکونی از  80. از دهه گیردیمزیربنای واحدهای مسکونی( نیز مدنظر قرار 
. این شاخص در دهـه شودیمشاخصی کیفی تعریف  عنوانبهمسکن  یهاشاخصحداقل امکانات و تسهیالت زندگی، در 

اهمیـت کیفیـت مسـکن مناسـب و  شـدنمطرحبا  متأسفانهاما ؛ گیردیمقرار  موردسنجشمسکن  ، همچنان در بحث90
دیگری برای سنجش میزان مطلوبیـت  یهاشاخصآگاهی از ضرورت توجه به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، محیطی، 

 یهاشـاخصبررسـی  بـر اسـاسساختمان و مسکن مرکز آمار ایران قرار نگرفته اسـت.  یهاشاخصمسکن در فهرست 
با توجه به حوادث  60مسکن در دهه  یهاشاخص 90تا  50 یهادههمسکن در  یهادادهاز بانک اطالعاتی  شدهاستخراج

توسط دولـت در زمینـه  شدهگرفتهدر نظر  هاییاستسدر این دوران از قبیل جنگ، تصویب قانون زمین شهری و  دادهرخ
 80دهـه  یژهوبهبعد  یهاسالدر  هاشاخصبوده است. از میزان این  هادورهسایر تخصیص مسکن به شهروندان باالتر از 

اسـت. ازجملـه  شـدهافزودههای مسـکن در بانک اطالعاتی داده هاشاخصبر فراوانی  هادههکاسته شده اما در این  90و 
بـه مقولـه اسـتاندارد کمـی  تـوانیماسـت  گرفتهیمتأکید صورت  هاآنبر  60و  50که در دهه  ییهاشاخصو  هامقوله

تراکم خانوارهای نمونه شهری برحسب تعداد افراد »، «تراکم خانوار ساکن در یک واحد مسکونی» یهاشاخصسکونت و 
و « افراد خانوارهای( نمونه شهری برحسب سطح زیربنای محل سکونت)راکم خانوار ت»، «خانوار و تعداد اتاق مورد تصرف

مسـکن کنـار گذاشـته شـدند و  یهـادادهبـه بعـد از بانـک اطالعـاتی  70این مقوله از دهـه  یهاصشاخ... اشاره کرد. 
در  شـدهمطرحدیگـری کـه شـرایط  یهامقولهدیگر ادغام شدند. ازجمله  یهامقوله یهاشاخصمهم آن در  یهاشاخص

مالی و تسـهیالت بـانکی و  یهاکمکبه مقوله دسترسی به خدمات شهری و  توانیم، کندیمنیز صدق  هاآنفوق برای 
مختلـف و  یهـاطرحتهیـه و اجـرای  یهاشـاخص، بر هامقولهاین  یهادادهمؤسسات اشاره کرد که در بانک اطالعاتی 

 یهامقولـه. اسـت 60و  50 یهادهـهاست که متناسب با شـرایط محیطـی  شدهاشاره هاآنتأمین وام و تسهیالت برای 
مصالح، زمین، موجودی مسکن و  یریپذدوام، تولید و مجوز ساخت، درآمدهاکمامکانات و تأسیسات، اجاره، تأمین مسکن 

 60و  50 یهادههمسکن موجود بوده، با این تفاوت که در  یهاشاخصدر بانک  هادههدر تمامی  وسازساخت هایینههز
در  هاشـاخصالبته فراوانی ایـن  .هستباال  هامقولهبه این  شدهدادهاختصاص  یهاشاخصتعداد عناوین  60دهه  یژهوبه

 اخیر باالتر است.  یهادهه
ولیـد/ مجـوز سـاخت بـاالترین دهد که مقولـه تنشان می 90-50های های مسکن در دههبررسی کلی فراوانی مقوله

به خود اختصاص داده است. مقوله پرتکرار بعدی، مقوله موجودی مسکن اسـت  1396-1357های فراوانی را در بین سال
هـای مـالی و ، کمکدرآمـدهاکمگرفته است. مقوله تـأمین مسـکن تأکید زیادی بر آن صورت  80و  60های که در دهه

دهند که ها با تکرار باال را به خود اختصاص میهای بعدی مقولهکانات و تسهیالت رتبهتسهیالت بانکی یا مؤسسات و ام
قیمـت مسـکن، خـدمات  ها بوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـهباالتر از سایر دهه 70و  60های ها در دههفراوانی آن

هـای مسـکن فراوانـی در بانـک داده تـرین میـزانهایی با کمهای مسکن و خانوار مقولهساختمانی و نیروی کار و هزینه
، باالترین میزان فراوانی به مقوله تولید و مجوز ساخت، امکانات و تأسیسات، تـأمین 90. همچنین در دهه اندشدهییشناسا
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، باالترین فراوانی به مقوله تولید و مجوز ساخت 80شود. در دهه های مسکن مربوط می، زمین و هزینهدرآمدهاکممسکن 
، زمـین، درآمدهاکمهای موجودی مسکن، امکانات و تأسیسات، تأمین مسکن های بعدی مقولهداشته و در رتبه اختصاص

نیز مقوله تولید و مجوز ساخت باالترین میزان فراوانـی را شـامل  70قرار دارند. در دهه  وسازساختهای مالکیت و هزینه
پـذیری مصــالح و تــأمین مســکن ای موجــودی مســکن، دوامهشـده و بعــد از آن بیشــترین فراوانـی مربــوط بــه مقولـه

های مالی و تسهیالت بانکی و نیز تولید/ مجوز ساخت بیشترین فراوانـی را های کمک، مقوله60. در دهه درآمدهاستکم
 های بعدی قرار دارند.در رتبه درآمدهاکمهای موجود مسکن و مسکن داشته و مقوله

دارای باالترین میزان فراوانی بوده اسـت و  70که مقوله تولید/ مجوز ساخت در دهه  توان بیان کردکلی می صورتبه
دهـد. ترین میزان را به خود اختصاص میپایین 60قرار دارند. فراوانی این مقوله در دهه  60و  90، 80های بعد از آن دهه

ترین میـزان فراوانـی را سکن و خانوار پایینهای مدر مقابل، مقوله خدمات ساختمانی و نیروی کار، قیمت مسکن و هزینه
 شود.ها شامل میدر تمامی دهه

مشابه بوده و  هادههمسکن ایران در این  یهاشاخصکه نوع  گرفت جهینت توانیم ،شدهانجامهای تحلیل به توجه با
. درواقـع، کارآمـدی و بـازده مطلـوب اندماندهیباقسنتی  صورتبهرخ نداده و  هاآندر طی گذشت زمان تغییر چندانی در 

و  شـوندیممسکن در قالب نیازها و شرایط محیطی حال و آینده تعریـف  یهادادهموجود در بانک اطالعاتی  یهاشاخص
مسـکن در هـر دوره  یهاشـاخص، ضـروری اسـت ترتیبینابه. استمربوط به خود  یهاشاخصهر دوره زمانی نیازمند 

بینی گردد پیش و شرایط حاکم بر جامعه در هر دوره خاص یازموردنمسکن  ینتأمدولت در راستای  هاییاستباسمتناسب 
باشـند  کننده بینییشپثر و ؤ، مداوم، میرپذانعطاف، استاندارد، هایاستسعینی، مرتبط با  ییهاسنجهو در همین رابطه نیز 

 شمار آیند. به شهری مسکنر بخش دریزی گذاری و برنامهتا بتواند ابزار مناسبی برای سیاست
متولیان مسکن، اقتصادی هستند ایـن  معموالًاین است که  هاشاخصمشکالت موجود در خصوص  ینترمهمیکی از 

مسکن باید  یهاشاخصبنابراین در تدوین ؛ اجتماعی و سپس اقتصادی است مسئلهکه مسکن در ابتدا یک  است یحالدر 
باشد. پس شایسته اسـت در  مؤثر هاشاخصری داشته باشند و نظرات آنان نیز باید در تدوین همه علوم مربوطه نیز همکا

حاصـل  یترمطلوبهای مختلف نیز مشارکت داده شوند تا نتیجه مسکن سایر متخصصان در زمینه گذارییاستسفرایند 
حـق »تحت عنـوان  آنچهباشد.  مدنظراز سوی دیگر مفهوم حق به مسکن شایسته که اخیراً باب شده است نیز باید . شود

یـک مفهـوم فراگیـر و همـه سـو نگـر اسـت کـه در  شـودیم( بیان 1398)ضرغام فرد و مشکینی،  «به مسکن شایسته
بنـابراین حـق بـه مسـکن ؛ نبوده است مدنظرقانونی اساسی  31مسکن ایران و در تفسیر اصل  یزیربرنامه یهاشاخص

تهیـه نمـود. در حقیقـت  درخورشـانباید مسـکن  پذیریبآس اقشار فقطنهافراد جامعه  که برای همه داردیمشایسته بیان 
تهیه کند تـا همـه آحـاد جامعـه نظیـر زنـان، کودکـان و  ییهاشاخصاست تا آن  درصددمفهوم حق به مسکن شایسته 

مسکنان، زاغهنشینان، سالمندان و ... به مسکن درخـور شأنشـان دسـت پیـدا کننـد ) & Ghaedrahmati، بیهایتاقل
)Shahsavari, 2019; Zarghamfard & et al., 2019; Ghaedrahmati and Zarghamfard, 2020 .

مسکن ایران سنتی بوده و از جامعیت و مانعیـت الزم برخـوردار نیسـت و در ایـن  یهاشاخصنتیجتاً باید عنوان کرد که 
اسـت. از ایـن منظـر  شـدهاستفادهاز یک شاخص یکسان  هازمانام چهار دهه پویایی الزم در بعد زمان را نداشته و در تم

اسـت. تحلیـل مسـیر  شـدهیبوم یهاشاخص( در ایران مانع از وجود 1398ضرغام فرد و مشکینی، ) یبرداریکپ سیاست
 ترمهمبر مبنای الگوی بومی بوده و  بایستیممسکن  یهاشاخصکه بهبود در زمینه  دهندیممسکن نشان  یهاشاخص

دقیقی را بتوان تعریف کـرد. تهیـه  یهاشاخصتهیه شوند تا  یامنطقهاستانی یا  صورتبهمسکن  هاییاستسباید  آناز 
باید تهیه  ییهاشاخصموفقیتی به همراه داشته باشد. به عبارت بهتر  تواندینمیک نسخه برای تمام پهنه سرزمینی ایران 

طـرح  یهاشـاخصمسکن راهبردی را بدهـد. حتـی  یزیربرنامهبوده و پاسخگویی گردد که مطابق استانداردهای داخلی 
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جامع مسکن نیز نتوانسته است موانع پیش روی را بردارد و طرح جامع مسکن خود یکی از دالیل تله فضایی فقر مسـکن 
باید عنوان کنـیم کـه  . در مجموعدهدینمرا  «همه نگر»مسکن به روش  یزیربرنامهآن است که اجازه  اییهسرماو تله 

 حـائزاست و این خود یک نکتـه بسـیار  مدنظرکیفی کمتر  یهاشاخصکمی است و  یهاشاخصبه  هادولتتوجه بیشتر 
 اهمیت است که باید به آن پرداخته شود.

 پیشنهادها
 شود:در راستای نتایج پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه می

زمانی مشخص توسط افراد خبره و آگاه متناسب با  یهادورهمسکن در  یهادادهو  هاشاخص یروزرسانبهارزیابی و  -

 شرایط محیطی آن دوران صورت پذیرد؛ 

 بر اساسبومی در مناطق شهری  یهاشاخصاز  یریگبهرهو  المللیینبمسکن متناسب با استانداردهای  یهاشاخص -

 .گرددحاکم؛ تدوین  هاییاستسجمعیت، اقلیم، کارکرد شهرها و 

دسترسی به خدمات و »و « های مالی و تسهیالتکمک»، «موجودی مسکن»، «تولید / مجوز ساخت»های مقوله -

های توسعه و بهبود وضعیت مسکن را تحت توانند سایر جنبهازجمله مواردی هستند که می« استانداردهای کم ی مسکن

های خود را شود برنامهحوزه مسکن پیشنهاد می گذارانیاستست و به دول ترتیبینابهکنند.  بینییشپقرار داده یا  یرتأث

 حول این موضوعات کلیدی تنظیم و اجرا کنند.

 دردانیق
آزاد های علمی و معنوی دانشگاه باشد. بدینوسیله از حمایتمیاول نویسندۀ دکتری  ۀاین مقاله مستخرج از رسال   

 شود.می قدردانی علوم تحقیقات تهراناسالمی واحد 
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