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ABSTRACT 

 

Objective: Providing adequate urban housing, especially for low-income groups, is one of the 

most important issues and challenges facing the world. Almost all countries face serious 

problems in this regard. Therefore, paying attention to housing indicators and their promotion 

can facilitate planning and decision-making in this sector. The aim of this study is to rank the 

housing indicators of low-income housing. 

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

terms of method. Data from experts selected through targeted sampling were used to collect 

data. After identifying the indicators affecting the formation of housing from the heart of the 

research background, Fuzzy DEMATEL Technique was used to analyze the relationship 

between these indicators. 

Results: In this study, using Fuzzy DEMATEL Technique, the indicators affecting the 

formation of housing were ranked.; Two important issues that are the achievements of this 

statistical method, one is the most effective index, compared to the most effective index based 

on D-R column analysis and the other is the degree of importance of the index obtained from 

the result of D+R column analysis. 

Conclusion: The results show that in designing high-density residential complexes, paying 

attention to security, privacy, designing spaces for residents' social interactions, creating a 

platform for user participation, in projects, first of all, the importance of ranking indicators, 

According to experts؛ Therefore, the use of achievements in low-income housing planning 

can lead to improved quality of the current housing. 
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 مسکن با کاربست فن دیمتل فازی ی و کیفیهای کم  بندی شاخصرتبه

 

 dزاده شاهچراغیآ ، Cحمید ماجدی ،1و b ، ایرج اعتصام aاعظم عباسپور

 
a  ،رانیا ،تهران تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،گروه تخصصی معماری، واحد علوم و دانشجوی دکتری معماری. 
b رانیا ،تهران گروه تخصصی معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، معماری، استاد گروه هنر و. 
c ،رانیا ،تهران گروه تخصصی معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، استاد گروه شهرسازی. 
d ،رانیا ،تهران گروه تخصصی معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشیار گروه هنر و معماری. 

  چکیده

 یروشیپ یهاو چالش لئمسا نیاز مهمتر ،درآمدکم اقشار یبرا ژهیومناسب بهشهری مسکن  مینتأتبیین موضوع: 

های . از این رو توجه به شاخصمواجه هستند یمعضالت جد اب نهیزم نیهمه کشورها در ا اًبیتقر است.جهان  یکشورها
بندی گیری در این بخش را تسهیل نماید. هدف این پژوهش، رتبهریزی و تصمیمتواند برنامهها میمسکن و ارتقاء آن

 است. های مسکن اقشار کم درآمدشاخص

ها از نظرات خبرگان برای گردآوری داده. باشدیمی لیتحل -یفیو از نظر روش توص یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:

گیری ثر بر شکلهای مؤگیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد. پس از شناسایی شاخصاین رشته که از طریق نمونه
 گیری شد.دیمتل فازی بهرهها از فن پیشینه تحقیق، برای تحلیل وضعیت روابط میان این شاخص دلمسکن از 

گیری مسکن، پرداخته شد؛ دو ثر بر شکلهای مؤبندی شاخصدر این پژوهش با استفاده از فن دیمتل فازی به رتبه ها:یافته

مبحث مهم که از دست آوردهای این روش آماری است، یکی اثر گذارترین شاخص، در مقابل اثر پذیرترین شااخص کاه بار 

 .آیدبدست می  D+Rو دیگری درجه اهمیت شاخص که از نتیجه تحلیل ستون  D-Rاساس تحلیل ستون 

، حفظ حریم خصوصی، مین امنیتأتوجه به تبا تراکم باال، های مسکونی در طراحی مجتمعکه دهد ینشان م نتایج نتایج:

بندی درجه اول اهمیت رتبهدر ها در طرحکاربران، مشارکت  طراحی فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی ساکنین، ایجاد زمینه
-کیفیت  بهبود تواند بهدرآمدها، میریزی مسکن کمها، از نظر خبرگان قرار دارد؛ لذا استفاده از دستاوردها در برنامهشاخص

 مسکن کنونی، منجر شود.

 

 .درآمداقشار کم های مسکن، مسکناجتماعی، شاخص مسکنها: کلیدواژه
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 مقدمه

-مسکن مناسب به نیمأموضوعات روز بوده است. ت نیتریاز اساس یکیپرداختن به بحث مسکن  ر،یدهه اخ چند در

به  یابیدست یجهان برا یکشورها یروشیپ یهاو چالش لیمسا نیاز مهمتر یدرآمد شهرکم یهاگروه یبرا ژهیو
مسکن و  تیفیکمواجه هستند.  یمعضالت جد اب نهیزم نیها در اهمه کشور باًیشود و تقریمحسوب م داریتوسعه پا

کننده در سالمت و حفاظت نییمهم و تع اریلفه بسؤم کی ی،طیو مح یساخت کالبد یاز استانداردها یبرخوردار زانیم
هایی مثل ییرقابل به دلیل ویژگی ،نسبت به سایر کاالها (. مسکن،222: 1393شهرسازی، و راه  وزارت است ساکنین

تواند عامل مهمی در امنیت انسانی و بادوام و پرهزینه بودن و ییرمنقول بودن می ،دنبو یاسرمایه ،جایگزین بودن
 .(Gallent & etc, 2011: 299)د به شمار آیدرآمد، اقشار کم ویژه برایهب اجتماعی

له تبدیل کرده، مسائل ناشی از دنیای مدرن است که با رویدادهایی مانند انقالب آنره امروزه مسکن را به یک مسأ
مین مسکن همواره در طول تاریخ هرها گسترش یافت. از آنجایی که تأصنعتی آیاز گردید و با رشد شتابان مهاجرت به ش

. با ظهور (57: 1393 شهرسازی، و وزارت راه اند آن را مدنظر داشته ها اهمیتها و حکومتدیدیه افراد بوده، دولت
شد، به نحوی که شهرها، کمبود و بحران کیفی و کمی مسکن در جوامع شهری آیازانقالب صنعتی و افزایش جمعیت 

رکاران اندها و اظهار نظرهای دستهای مدیدی موضوع اصلی تحقیقات، برررسیموضوعات کیفی و کمی مسکن، سال
 زاده،است  نقیفرهنگی و علوم مختلف از جمله معماری و شهرسازی، علوم اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی بوده

1379 :91.)  
قانون اساسی حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است  31مین مسکن متناسب با نیاز، بر طبق اصل تأ

(. در 216: 1397  آجیلیان و همکاران، ترند، زمینه اجرایی این اصل را فراهم کندها که نیازمندبا رعایت اولویت برای آن
نیاز به مسکن؛ منجر به کمبود مسکن متناسب با کیفیت استاندارد  مانتوأو جمعیت شهرها  رشدایران طی چند دهه اخیر، 

 خرید عهده از بانکی کمک تسهیالت به حتی درآمدکم افراد باشد. لذامعضالت مسکن شهری، می شده، که از مهمترین
 طیدر ساخت مسکن و مح یفیککمی و  یارهایاستانداردها و مع نییو تع فیضرورت تعر نیبنابرا. آیندبرنمی مسکن

در بهترین  این دخالت . البتهکندیم یالزاممسکن،  بازار ساماندهی جهت ،نیقوان نیرا در تدو هادخالت دولت ،یمحل
 رسد.  سرانجام به خصوصی بخش معیت و نظارت کامل نهادهای دولتی مرتبط و همرنین همراهی بایست باشرایط می

 ، سیاست مسکن اجتماعی بوده است. دردرآمداقشار کم های ملی مسکنهای دولت در برنامهیکی از سیاست
توان کنترل تقاضای فزاینده مسکن، ایجاد ثبات در بازار، مهار یافته، هدف ایجاد مسکن اجتماعی را میکشورهای توسعه

: 1393 همکاران، و داودپناه  اجتماعی و ایجاد تحرک در اقتصاد ملی و کاهش نرخ بیکاری دانستهای خطرناک بحران
17.) 

ثیرگذار بر مقوله مسکن است. وط به شناسایی و تحلیل عوامل تأمنشناخت و بررسی وضعیت مسکن در یک کشور 
(. استانداردهای 33: 1383 توان اصول و معیارهای فراوانی را در نظر گرفت  عزیزی،برای بررسی وضعیت مسکن می

 شوند. بهبود سطحهای متفاوتی سنجیده میمسکن در هر کشور بر حسب وضعیت عمومی مسکن متغیر بوده و با شاخص
و  های بخش مسکن، مهمتریناستاندارد به مفهوم برخورداری از شرایط کمی و کیفی بهتر در مسکن است. شاخص

 و مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی برای بیان ابعاد شوند کهریزی مسکن محسوب میترین ابزار در برنامهکلیدی
باشند؛ هرچه بیشتر وضعیت مسکن برخودار میای در امر شناخت کالبدی مسکن ضروری هستند و ازجایگاه ویژه

از آنجا که  (.127: 1394  وارثی و همکاران، ثر در امر مسکن را شناختهای مؤها، رویهتوان به کمک آنهمرنین می
های مسکن و محیط مسکونی در جهت ارتقاء کیفیت مسکن یک نیاز اساسی زندگی است، ضرورت بررسی شاخص
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-گیری مسکن اقشار کمثر بر شکلبندی ابعاد مؤیابد. این در حالیست که شناسایی و رتبهت میزندگی ساکنان آن اهمی

 تواند دستیابی به هدف ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنان را تسهیل نماید. درآمد، می

از دیدگاه خبرگانی  این قشرهای کمی و کیفی مسکن بندی شاخصلذا در این پژوهش بطور خاص به بررسی و رتبه
-گیری مسکن اقشار کمثر بر شکلعوامل مؤ شناساییشود. پرداخته میکه تخصص و تجربه کافی در این زمینه دارند، 

گیران و مجریان این بخش نماید تا با تواند کمک شایانی به تصمیممیدرآمد و چگونگی روابط فی مابین این عوامل، 
رتقاء کیفی این مساکن را فراهم کنند. همین موضوع دستمایه اصلی تحقیق حاضر قرار موجبات ااتخاذ تدابیر مناسب، 

باشد. خردمایه کاربست گرفته و به دنبال شناسایی و تحلیل روابط بین این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل فازی می
ها در ین میزان اثرگذاری آنفن دیمتل فازی، کشف روابط علت و معلولی حاکم میان عوامل شناسایی شده و همرن

 یکدیگر از نظر خبرگان، با کنترل ابهام قضاوت انسانی است.

  نظریپیشینۀ 

 تواند موجب تعالی ابعاد وجودی انسان گردد. مقولههایش میمسکن یکی از فضاهای حیاتی است که با ویژگی
 و اولیه نیاز سرپناه، عنوان به و فیزیکی مکان یک عنوان به مسکن. دارد متنوعی ابعاد و است پیریده و گسترده مسکن،
 شود. مفهوم مسکن عالوه برمی تأمین فرد یا خانوار اولیه نیازهای از برخی سرپناه این در. آیدمی حساب به خانوار اساسی

بهتر گیرد که شامل کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد نیاز برای مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می
 امروزه که مفهوم این با . حال(36: 1393 پورمحمدی، های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است زیستن خانواده و طرح

 خود ساکنان معنوی و مادی رشد جهت سکونتی -زیستی مناسب شرایط، امکانات حداقل با که دانندمی فضایی را مسکن
 شدن کوچک به گرایش و خانوار ابعاد در تغییر از ناشی که شهروندان برای مناسب مسکن تهیه معضل به آوردمی فراهم

 ابعاد به، دیگر عوامل و مسکن نظر نقطه از خود والدین از مزدوج افراد گسستن، زندگی سنتی هایشکل شدن منسوخ، آن
 .(5: 1395مفیدی،   نمایدمی اشاره آمدهوجود به اخیر هایدهه در که مسکن بحران از ایتازه

 ضرورت لذا دانند.می صنعتی توسعه و رشد ملزومات از را، مسکن بخش در گذاریسرمایه کشورها از بسیاری در
 مورد میزان تولید تمایل، جهت عدم بازار، یا توانایی عدم از ناشی فوق، دالیل بر مسکن، عالوه مینتأ در هادولت دخالت

-خانواده دسترسی و داده افزایش شدت به را آن قیمت خصوصی، بخش به مسکن مینتأ واگذاری زیرا است؛ مسکن نیاز

 تهیه برای کافی اندازپس معموالً درآمدکم هایخانواده گردد؛ اوالًمی ییرممکن ضروری، نیاز این به درآمدکم های
 تسهیالت از استفاده به قادر اصالً اینکه سوم کند،نمی کفایت مسکن خرید برای نیز بانکی تسهیالت دوم ندارند، مسکن
سهل،  شرایط با درآمدکم هایخانواده به آن واگذاری و مسکن تهیه امر در هادولت گذاریسرمایه لذا نیستند. بانکی

 تولید برای گذاریسیاست در تواندمی دولت رو این (. از7: 1394  پوردیهیمی، کندمی کنترل حدی تا را مسکن مشکل
 هایروش به پیشنهادی زیربنای سطح دادن قرار مبنا با و کند اقدام هاآن امکانات به باتوجه هاگروه این برای مسکن

 به واگذاری و ساختمان ایپایه هایقسمت ساخت  ایمرحله تولید ،(سازیآماده هایطرح  هازیرساخت دادن از مختلفی
 و مشروط یا ایاجاره صورت به واگذاری و آخر مرحله تا مساکن ساختن  کامل تولید تا( آن اتمام برای کنندهمصرف
 یک از هاخانواده توان حد در و مناسب قیمت با مسکن نیاز به (. پاسخ198: 1367 ، اهری و همکاران کند اتخاذ را ییره(

 تولید در زمین اقتصادی ارزش حذف آن، پیآمد که گرددمی حلیراه به منجر دیگر سوی از شهری زمین کمبود سو،
 (. 67: 1394  پوردیهیمی، بود مسکن

یک نمونه  ،مهر مسکنمین مسکن در ایران به منظور حل این مشکل، طرح مسکن مهر است. های تأیکی از برنامه
 پائین به متمایل و حالمیانه اقشار مسکن نیاز به گوییپاسخ درآمد در ایران است که جهتاجرا شده مسکن اقشار کم
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 و بوده مسکن مسئله به گرایانهجامعه پاسخگویی پی در همواره است که اقداماتی از جمله گرفته وشکل ایرانی جامعه
ولت نهم با مطرح ساختن د .(178: 1393 و شهرسازی، راه وزارت  استداشته خود کار دستور در را اجتماعی مسکن شعار

 43و  31کردن اصولگامی در راستای عملیهای درآمدی پایین، قالب تولید انبوه مسکن، برای دهکطرح مسکن مهر در 
 اهداف وجود با (؛ اما49: 1395 پذیر برداشت  بهمنی و همکاران،مین مسکن اقشار آسیبقانون اساس جهت حمایت از تأ

 مربوطه فرهنگی و بومزیست، اجتماعی، اقتصادی نیروهای یا عوامل به کافی این طرح، توجه اقتصادی و اجتماعی عالی
  .(213: 1393 و شهرسازی، راه وزارت  استنشده ،باشدمی گاهیسکونت هر گیریشکل ارکان از که

درآمد و در های کممین مسکن گروهأ، با هدف حمایت دولت از ت2/12/1395لیکن هیات محترم وزیران در تاریخ 
 مسکن قالب دو در ایبرنامه 1396-1400هایسال طی مسکن بخش در یازدهم های دولتراستای اجرای سیاست

ملکی،  هایی در قالب تسهیالت ساخت و خرید مسکن. در این برنامه کمکنمود مصوب را حمایتی مسکنو  اجتماعی
الحسنه وام قرض پرداخت تسهیالت به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و

 یجداساز یکیاست که دو مشکل مسکن مهر که  نیهدف ا یشنهادیبینی شده است. در طرح پودیعه مسکن پیش
 .(1399  سایت وزارت راه و شهرسازی،نادرست بود تکرار نشود یابیمکان یگریو د یاجتماع

تر از های قابل قبول و احیانا پایینمترتب بر اهداف اجتماعی است و بر اساس حداقل ، عمدتا1ًاجتماعی مسکن
درآمد و های جوان، اقشار کمبرداران از این نوع مسکن زوجشود. بهرهمصرف مسکن تولید میاستانداردهای الگوی 

گردند در مناطق شهری احداث می سرپرست هستند که توان خرید از بازار آزاد را ندارند. این واحدها صرفاً خانوارهای بی
ارائه امکانات »توان به یافته میای توسعهاجتماعی، در کشوره. در تعریف جامع از مسکن(134: 1393 ،پورمحمدی 

مین مسکن، در بازار آزاد بدلیل مشکالت اقتصادی اعی شفاف، برای مردمی که امکان تأمناسب و خدمات با اهدف اجتم
 لویتوامین مسکن با مصرف انرژی بهینه برای همگان را در حاضر این کشورها تأحالبراین، در اشاره کرد. عالوه« ندارند
 Umbro and) بود لویتوامین مسکن برای هر شخص نیازمند در اند، برخالف گذشته که فقط تأداده گذاری قرارهدف

Maria, 2016: 252-253).  

از . های مسکونی ساخته شده برای اقشار کم درآمد همواره از مسائل چالش برانگیز بوده استکیفیت محیط مجموعه
حق همه ، زندگی در یک محیط با کیفیت نکته کهو این  نیست سرپناه و یک موضوع کمیآنجا که مسکن تنها به معنای 

درآمد به موضوع های مربوط به مسکن اقشار کمپروژه نماید که در برنامهضروری می ؛ها با هر میزان درآمدی استانسان
ریزی برنامهکیفیت  ءمبنای آن برای ارتقاو بر  دهسنجیها این محیطبنابراین باید کیفیت . کیفیت محیط توجه ویژه گردد

 (.61: 1393 همکاران،  عزیزی وشود

مساکن تنهاا یک سااختار نیسات بلکاه نهاادی اسات الگوی مسکن؛  گیریشکل های تاثیرگذار برشاخص

بنابراین مسکن را  (.14: 1394 پوردیهیمای،  شاودریده از اهداف ایجاد مییای پکاه بارای پاساخگویی باه مجموعاه

باشااد کااه بااه ابعاااد تااوان یک ساااختار کالبدی صرف دانساات بلکه نهااادی چنااد عملکااردی مینمی

معیشتی و تکنیک ساخت ، گیری مسکن تابع عوامل و شرایط فرهنگی، اقلیمی، اقتصادیشکل دارد.مختلفاای توجااه

مندی فرد در بسیاری از موارد، مهمترین عامل تأثیرگذار بر میزان رضایت (.97: 1394  انصاری، استکننده هجامعه استفاد

گیری عوامل مختلفی در شکل.  (Westaway, 2006: 187)تآن اس سکونت در محله، مسکن و شرایط محیطی از

از این عوامل در هر ها با تحول هر یک اند که به دلیل ارتباط محکم و پیوسته میان آنالگوی مسکن تاثیرگذار بوده

 (.14: 1395 اند  مفیدی،مقطع تاریخی، سایر عوامل نیز متحول شده و در نهایت دگرگونی الگوی مسکن را سبب شده

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. social housing 
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باشاند. باه کماک ایان هاای مساکن مایهای مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاستشاخص
ها را در تحقاق ها و کم وکاستیمسکن به دست آورد و پیشرفت توان تصویر درست و قابل فهمی از شرایطها میشاخص

ثر خواهناد باود. اماا هاا در ارتقااء کیفیات مساکن ماؤاهداف مسکن مشخص نمود. ارتقاء کیفی هر کدام از این شاخص
کناد تاا بار حساب نقاش و ریزی مسکن ایجااب مایها در برنامهها و نقش آنتنوع این شاخص گستردگی، پیریدگی و

 از(. 128: 1394  وارثی و همکاران، گیرند بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرارهای مختلف دستهها در گروهعملکرد آن
هاای مساکونی توان هم در مسکن اجتماعی و هم در سایر مساکن برای بهبود طرحهای کیفیت مسکن مینظام شاخص

 مین مالی مسکن امکان ارزیابی برأکه به ارکان مسکن اجتماعی و تست ا این ،استفاده کرد. یکی از کاربردهای اصلی آن
ریازی ترین ابزار برنامهترین و مهم، که از کلیدی"های مسکنشاخص"بندیرو تبین و رتبه، از ایندهدمبنای ثابت را می

 نماید.دست را محرز می هایی از اینضرورت انجام پژوهش شوندمسکن محسوب می

 اناد.واقاع شاده یابیمورد ارز یخاص یارهایها معاز آن کیدر هر  و در خصوص مسکن انجام شدهی اریبس قاتیتحق
دارد. اماا  مساکن تیااز اهم تی، حکااستهشد هاشار های پژوهشدادهها در بخش از آن یکه به برخ قاتیتحق نیا جینتا

 .قرار داد یمورد بررس زین یگریاز وجوه د توانیرا م تبیین این معیارها
 های کیفیهای کمی، شاخصشوند: شاخصهای مسکن به دو گروه عمده تقسیم میشاخص

-می هستند، گیریاندازه و تعریف قابل روشنی که به هاییجنبه تمام شامل عمدتاً، مسکن کمیهای شاخص -1

و  در واحد مسکونى تراکم انواع مانند شوند،می مربوط فیزیکی موضوعات به معموالً هاویژگی از گونه گردد. این

های لفه، مؤ(. در ذیل این شاخص61: 1394 و...  پوردیهیمی، اتاق در نفر تعداد، خانوار ساالنه رشد، خانوار بعد

 گیرند.ی و ساختاری مسکن مد نظر قرار میشامل، ابعاد اقتصادی، کالبدی، اقلیم عینی

 انفعااالت و فعل و انجام زیست خانااوار براى را مسکونى واحد یک که خصوصیاتى، مسکن کیفى هاىشاخص -2

ها این ویژگی (.92: 1391  صارمی، های کیفی واحد مسکونی استویژگی ،سااازدمى مطلوب خانوادگى زندگى

رهنگی و اجتماعی مسکن کید دارند؛ شامل ابعاد فاز بهزیستی و کیفیت زندگی فرد تأ بر ادراک ذهنی و تجربی

-می مربوط کاربران نظر مورد ذهنی هایارزش به و هستند گیریاندازه ییرقابل کیفی، هایویژگیباشند. می

 (.61: 1394  پوردیهیمی، گیرندمی جای گروه این در فرهنگی و اجتماعی مسائل زیبایی، شوند.

است؛ های مطلوبیت مسکن انجام شده های مختلفی که در باب شاخصبندیها و دستهبنابراین بر مبنای پژوهش 
و ابعاد  کیفیو  کمیکننده در این زمینه را به دو دسته کلی شاخص ها، ابعاد و معیارهای تعیینتوان از دید کلی شاخصمی

در خصوص مشارکت که از معیارهای بررسی کرد.  اجتماعیو  فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی، ساختاری، کالبدیرا از شش منظر 
درآمد برای طیف وسیعی از مردم در یک طبقه اجتماعی ه اینکه مسکن اقشار کمابعاد اجتماعی مسکن است؛ با توجه ب

های صحیح مشارکت، تواند با روشها، میها و نیاز آنشدن خواستریزی شده، مشارکت کاربران جهت برآوردهبرنامه
رآمد در کنار دیگر ابعاد دبدست آید. بنابراین به مبحث مشارکت، به عنوان یکی از ابعاد مهم مسئله مسکن اقشار کم

  مسئله مسکن بصورت مجزا، پرداخته شده است.

ن راثیر فرهنگ، در طی هزاساخت، تحت تأترین محصوالت انسانمعماری به عنوان یکی از عالیشاخص فرهنگی؛ 

 و جهان از هاانسان درک و فرهنگ عامل ،1راپاپورت اعتقاد (. به13: 1391  راپاپورت، سال شکل و قوام یافته است

 را . عوامل فرهنگی(14: 1395 مفیدی، است داشته آن فضایی تقسیمات سازمان و مسکن در مؤثری بسیار نقش، حیات
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Rapoport 
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دانست  مسکونی واحدهای در خصوصبه معماری فضاهای در زندگی آداب از آلیایده شکل کنندهمنعکس توانمی

-های آن میموضوعات مهم در بخش مسکن و تدوین برنامه(. بعد فرهنگی مسکن، از جمله 137: 1394 پوردیهیمی، 

ها منجر ها و قومیتای در فرهنگ، شیوه زیست، بکارگیری نوع خاص از مصالح ساختمانی، سنتهای منطقهباشد. تفاوت

شود. هویت مذهبی، اجتماعی، اعتقادی، ملی و تاریخی افراد و جامعه و به عبارتی های خاصی از مسکن میبه گونه

(. بنابراین رفتارهای انسان در بستر محیط 64: 1384 ،همکاران و حبیبی  فرهنگ و تمدن، ارتباط عمیقی با مسکن دارند

های حصول به مسکن را توان شیوهها نمیگردد که بدون در نظر داشتن آنهایی میمسکونی همواره منجر به انتخاب

-حس"،"حس تعلق"،"حس قلمرو"مانند های کیفیله، مولفهمقوتبیین این مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در

  است.گرفته درآمدها مدنظر قرارگیری مسکن کمشکل فرهنگی در از منظر عوامل"شناسه و تیهو"و"آشناییت

 در و بوده انسانی اجتماع پابرجایی و تعادل اصلی فاکتورهای از یکی مسکن اجتماعی اهمیت شاخص اجتماعی؛

(. معماریی از پایداری 105: 1390 است  ملکی، اجتماع بشری دهندهتشکیل اصلی هایپایه از خانواده، یکی مسکن واقع

-های اجتماعی را کاهشها و شکافاجتماعی برخوردار است که محیط زندگی هماهنگ و هارمونیک ایجا کند، نابرابری

امالت ما، حس مکان و درک ما از فضا و میزان امنیت تع عماری بر نحوۀدهد و بطورکلی کیفیت زندگی را افزایش دهد. م

های عملی برای ثیرگذار است، لذا هدف از پایداری اجتماعی برای جوامع آینده کشف راهفضا تأو کاهش جرم و جنایت در 

مسکونی (. بنابراین فضای 136: 1395  مفیدی، طراحی است که به پیشرفت و بهبود در زندگی و کار افراد کمک نماید

باید بتواند شرایط الزم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده، اعم از کوچک و بزرگ، فراهم آورد. پس طراحی 

 طلوبیت اجتماعی مسکن، در بردارندۀسزا در بهبود کیفیت اجتماعی انسان را داراست؛ از این نظر مصحیح خانه، نقشی به

، "محرمیت" "حفظ حریم خصوصی"تا  "قراری ارتباط مناسب با همسایگانبر"و  "احساس امنیت"هایی که از کیفیت

 شود.را شامل می "مشارکت کاربر در طراحی"و  "تعامالت اجتماعی"

های درک رابطه میان نیازهای مورد انتظار و نیازهای متعارف، استفاده از مشارکت حلیکی از راه ؛مشارکت کاربر

امکان انطباق مسکن با  ،یندراحی است. مشارکت مردم در این فرآریزی و طفرآیند برنامهبرداران در مردم و نظر بهره
 (. 65: 1382 فر،رود  عینیرضایت عمومی از مسکن باال می دهد وها را افزایش مینیازهای آن

نماید. مشخص میها و نیازهای او، لزوم اخذ مشارکت صحیح از کاربر را توجه به تمامی ابعاد وجودی انسان، خواست
( الزمه جاودانگی یک اثر را توجه همزمان به تمام ابعاد انسانی مطرح در حوزه 1383  کاردر مقاله راز جاودانگی، نقره

های او مطلوب، جز با شناخت انسان و نیازداند. معماری معماری چون انسان، هنرمند، جامعه، تاریخ، طبیعت و خداوند می
توان بر اساس این شناخت؛ معماری مطلوبی به مثابه اثری و ابعاد وجودی او شناخته شوند؛ میمیسر نیست. اگر انسان 

 (. 39: 1393 کرد  شفیعیان و همکاران،هنری که قابلیت ماندگاری دارد خلق

دهد، که تجارب مشارکتی در حوزه مسکن بیشترین فراوانی های اجراشده در دنیا نشان میهای نمونهتحلیل کاربری
یندی است ، فرآ"مشارکت"بانک جهانی نظر(. از 167: 1393 همکاران، و های مختلف دارد  اسالمیرا در میان کاربری

های توسعه و تصمیمات و منابعی که مرتبط با برنامه است، با هم وران، کنترل خود را بر روند برنامهکه از طریق آن، بهره
 هایحوزه در مختلف افراد کردن دخیل مشارکتی، برنامه یک مثبت تأثیر(. 17 :1384 ،همکارانحبیبی و کنند  تقسیم می

 منطبق محیطی کردنفراهم به است ممکن نتیجه. است مختلف هایخواست و هاارزش جوی و جست و تجربی و نظری
 و بستر مسکن، طراحی در مشارکتی مباحث (.7: 1393 همکاران، و بیانجامد  اسالمی افراد اجتماعی هایارزش و نیازها با

 و همفکری امکان دلیل به آورده و پدید مسکونی محیط در را بالندگی هایزمینه وها  امکانات، روش از جدیدی هایافق
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-تعلق بردار،بهره و متقابل فضا پذیریانعطاف فضا، مطلوبیت ارتقای به بهینه، بر مشارکت عالوه بردار،بهره گیریتصمیم

(. بنابراین استفاده از رویکردهای 32: 1389 الحسابی،علی  انجامید خواهد بردارهسکونتی بهر هایانگیزه افزایش و خاطر
 گردد.باشد؛ پیشنهاد میمشارکتی که از مزایا آن طراحی با توجه به نیازهای کاربر می

محافظت از ساکنین است در دادن و ای است که نقش اصلی آن پناهجعبه ،خانه از منظر اقلیمی شاخص اقلیمی؛

گوییم. خانه ابزاری است که با ایجاد محیط نیز نیروهای طبیعی که به آن آب و هوا می  انسان و حیوان( و برابر دشمنان

 سازدهای دیگر آزاد میکرده و برای فعالیت از تاثیرات نامطلوب محیط پیرامونش محافظت مناسب برای انسان، او را

وری انرژی و سازگاری با بهرههای اقلیمی در طراحی، عامل لفهبکارگیری مؤ که توجه وآنجا ز(. ا127 :1392 راپاپورت، 

شود و طور انبوه تولید میمسکن بهآن  در که ،درآمداقشار کم مسکنشود و با در نظر گرفتن اینکه زیست میمحیط

تواند نقش مهمی در حفظ می این مساکنانرژی در وری، پایداری و بهره؛ لذادنشوجمعیت زیادی هم در آن ساکن می

لفه ؤاز این جهت توجه به م ؛(5: 1395زاده، یوسف ایفا کند ها های جاری خانوادهو صرفه جویی در هزینهزیست محیط

در  "گیری از منابع طبیعتاستفاده و بهره" و "مصالح مناسب اقلیمی" ،"باد مطلوب" ،"نور مناسب"هایی مثل استفاده از 

 گیرد.ذیل این شاخص، مد نظر قرار می

 سایر کننده درتعیین و اصلی عامل نیز و جامعه از مهمی هایبخش دارائی ترینمهم مسکن شاخص اقتصادی؛

 بخش مسکن هایسیاست توسعه،حال در یا یافتهتوسعه از اعم کشورها،همه در رود،می بشمار خانوارها رفاهی خدمات

 اقتصادی . اهمیت(213: 1393 شهرسازی، وزارت راه و دهد می تشکیل را اجتماعی هایسیاست از محوری و مهم

 و بخش این اشتغالزایی بدلیل دیگر سوی و از استقرارداده عمومی توجهات کانون در را این بخش سو یک از مسکن

-می اقتصادی تلقی هایسیاست تحقق جهت در مناسب عنوان ابزاریاقتصادی، به دیگر هایبخش از بسیاری ارتباط با

 تأمین عدم و فقر زیرا دارد، اساسی نقش خانواده بهزیستی و اقتصادی ثبات در (. مسکن32: 1383 شود  عزیزی،

 محل به مسکن، نزدیکی و دوری شغلی، هایفرصت. رودمی شمار به ثباتیبی و اجتماعی مسائل عمده وجوه از اقتصادی،

 به توانمی را مسکن هایبرنامه هستند. مسکن امر بر تأثیرگذار اقتصادی اساسی عوامل از آمد، و رفت هایهزینه کار،

 رو(؛ از این11: 1367 برسد  اهری، حداکثر به شخصی اندازپس شکل به آن از حاصل منافع که کردتدوین صورتی

جزء مواردی است که در مالحظات اقتصادی مسکن  "ارزش زمین و "بودنپذیرتعمیم" ،"بودنصرفهبه" ،"بودنبادوام"

 درآمدها مورد نظر است.کم

امری حیاتی  هافنی و ضوابط مهندسی در اجرای سازه ساختارمناسب در طراحی و رعایت مسائل شاخص ساختاری؛

جبران مشکالت ناشی پذیر، چراکه در طول مدت سکونت، جهت درآمد و آسیبمسکن اقشار کم است، به خصوص برای

 ،درآمدمین کیفیت ساختاری مسکن اقشار کمأت شود.توجهی به این موارد، فشار اقتصادی آن به ساکنین، وارد میاز بی

با هدف توانمند ساختن هر خانوار برای دسترسی به مسکن مناسب و با  ،یکی از اهداف اصلی پایداری مسکن این قشر

بررسی مصالح ساختمانی مقاوم با توجه به اوضاع اقلیمی و  باشد.با نیازهایش می ساختارهای خوب و متناسب ،کیفیت

های ساخت ها و مقررات، آشنایی مهندسان به تکنیکنامهسازی و لزوم رعایت آیینهای مقاوموضعیت تولید مصالح، شیوه

 شاخص ساختاری است. در این شاخصها در زمینه طراحی و اجرا، از ضروریات روزکردن اطالعات آنساز مدرن و به و
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باشد، ها میثر بر مطلوبیت مسکن آندرآمدها که از موارد مؤمسکن کم "تجهیزات" ،"کیفیت مصالح"، "نوع سازه"

  (.61: 1395 گیرد  آصفی،مدنظر قرار می

ی هاتهای اساسی سیاسمشیالگوی مصرف مسکن، چه در چارچوب اهداف کالن و چه در خط شاخص کالبدی؛

ها مین زیرساختتوان در تأترین موضوعات کالبدی مسکن را میثیرات کالبدی فراوانی دارد. از جمله کلیدیمسکن، تأ

متوسط بعد خانوار، اند؛ درآمد همواره برای تهیه مسکن با مشکل مواجه بوده(. اقشار کم26: 1383 جستجو کرد  عزیزی،

ت  روستایی ها ساکن هستند زیاد بوده اسهایی که این گروهدر مکان واحدمسکونی،تراکم در واحد مسکونی، تراکم نفر در 

دهند و بین تراکم باالی ها وضعیت رفاه خانوارها را از نظر مسکونی نشان می(. این شاخص142: 1391 همکاران، و

و خدمات مناسب، موجب  رو، درنظر گرفتن تسهیالتجمعیت و میزان جرم وناهنجاری رابطه قوی وجود دارد. از این

کیفیت کالبدی شامل  شود.نتیجه سالمتی ساکنان آن می افزایش سطح ارتقای مقبولیت مسکن، بهداشت مسکن و در

نحوه " و "هاتراکم ساختمان" ،"اشغالسطح" ،"مسکنتراکم"، "هاابعاد اتاق" ،"هاتعداد اتاق" موضوعاتی مثل

 (. 62: 1395 باشد  آصفی،می "هابلوک قرارگیری

 پیشینۀ عملی 

ها در حوزه مسکن لفهها و مؤهای انجام شده در زمینه مسکن، از جهات مختلفی به بررسی و تحلیل شاخصپژوهش
 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاند، از جمله این پژوهشپرداخته

درآمدی و ارائه برنامه تأمین مسکن اقشار های ارزیابی مسکن گروه»ای با عنوان در مقاله ،(1389  زیاری و همکاران
 های درآمدی و ارائه برنامه برای اقشارکم درآمدارزیابی وضعیت مسکن گروه به ،« نمونه موردی: استان لرستان( درآمدکم

  .دنسازمشخص می های مسکن راهای الزم برای تعیین خانوارهای نیازمند حمایت در برنامهبررسی شاخص و باپرداختند 

های ساختمانی، مطالعه موردی: در ارزیابی کیفی پروژه 1QFDکیفیت » (، در مقاله1391  پناه و همکارانسلطان
 نبیاند، اند و مشخص کردهبه ارائه سیستم ارزیابی و سنجش کمی این پروژه پرداخته ،«سنندج مهر شهر پروژه مسکن

در احداث مطلوب پروژه مسکن  ،سازمان مسکن ،مجری ،یعنی طراح مدخلذیلفه کیفیت ساختمان و سه عامل ؤم 16
از نظر کاربران این مجموعه بیشترین  ،در بین چهار معیار اصلی . همرنینباشدمهر نقش این سه عامل تقریباً یکسان می

 .استای به خود اختصاص دادهسلیقه فنی و کمترین را مالحظات را مالحظات اهمیت درصد
در  طیمح تیفیک یابیکستان، به بحث ارزتا مهرشهر یمجموعه مسکون یبا مطالعه بر رو ،(1393  کارانهمو  یزیعز
لفه ؤسکونت را در قالب سه م طیمح تیفیک سنجش ق،یتحق نیاند. اهدرآمد پرداختاقشار کم یمسکونی هاهمجموع

گرفتند  جهینت نیمطالعه قرار داده و چن مورد ک ساکنانو شهر از منظر ادرا یها، مجموعه مسکوننساختمایط مح تیفیک
 تیخود بر اهم قیدر تحق نیهمرن ها. آنباشندیم یسکونت خود ناراض طیمح تیفیها از کهمجموع نیا نیکه ساکن

پنداشت  ریمیکه عل دادند به دست آمده نشان جینتا لیاشاره نموده و با تحل یاهمجموعی زندگ یبه جا یاهمحل یزندگ
 یعوامل اجتماع آنان از نظر ،یبه عوامل اقتصاد طیمح تیفیدرآمد در درک از کمکدر معطوف بودن توجه اقشار یعموم

 .هستند یمهمتر یارهایتعامالت و تعلق به مکان مع ت،یها، امنیههمسا رینظ
زه زمانی سال های کمی و کیفی مسکن در ایران در طی بادر پژوهشی به ارزیابی ویژگی ،(1394بردی و همکاران  

سیاسی و اقتصادی، اجتماعی  هایهلفؤمیکی از هرگونه تغییر در ها حاکی از این است که ، یافتهاندپرداخته1390تا 1345
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های کمی و کیفی مسکن در این بازه زمانی، بهبودی . در این راستا بررسی شاخصگذاردتحوالت مسکن تأثیر می ندبر رو
 دهد.می ها را نشانو تحول مثبت شاخص

کنند در پژوهشی در راستای سنجش کیفیت محیط مسکونی پروژه مسکن مهر، اشاره می ،(1394  رضایی و همکاران
ها نشان یافته محیطی است. نهایتاًاجتماعی، کالبدی، اقتصادی و زیستهای لفهزیابی کیفیت زندگی، دربرگیرنده مأکه ار

کالبدی واحد مسکونی، امنیت و بهداشت محیط محله مسکونی ناراضی  هایدهد که کاربران از تسهیالت و ویژگیمی
هستند. همرنین نشانگرهای بهداشت محیط، امنیت و دسترسی به خدمات در مقیاس محله مسکونی باالترین و اقتصاد 

 .واحد مسکونی کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه ساکنان داشتند
های کیفی مسکن مناسب ارزیابی مسکن مهر شهر زنجان از نظر شاخصدر پژوهشی به  ،(1395  بهمنی و همکاران

محیطی و زیست زیربنایی، -فرهنگی، کالبدی -های مورد نظر در این پژوهش شامل شاخص اجتماعیاند؛ شاخصپرداخته
بعاد کیفی های اکدام از شاخص های تحقیق نشان داده است که نمونه موردی پژوهش با هیچباشند. یافتهاقتصادی می

 ایتی ساکنین این مجموعه بوده است.مسکن مطابقت نداشته و این عامل نارض
های مسکن مندی سکونتی در پروژههای فردی رضایتلفهدر پژوهشی به بررسی مؤ ،(1397  آجیلیان و همکاران

است که متغییر جنسیت  است، نتایج این تحقیق حاکی از اینپرداخته درآمد  مسکن مهر قرقی در شهر مشهد(اقشار کم
  مندی سکونتی دارد.ر را بر رضایتثیأر بین متغییرهای فردی، بیشترین تد

مطالعه میزان رضایت ساکنین مسکن اجتماعی: نمونه موردی شهر سروستان »در مقاله  ،(2015  زاده و همکارانکریم
 دارهای کالن اقتصادی در راستای خانهسیاست با وجود اینکه طرح مسکن مهر در ایران با نند کهک، اشاره می«و آباده

درآمد هماهنگ است؛ ولی از کیفیت پایین خدمات اجتماعی، فرهنگی، دسترسی نامناسب به مراکز شهری و کم شدن قشر
 .دار استررضایت عمومی پایین برخو نهایتاً

د نپردازانرژی در مسکن اجتماعی میثیر نواقص عملکرد ، در تحقیقی که به بررسی تأ(2019و همکاران   1الن کاسترو
به  شود و نهایتاًها منجر میعملکرد انرژی در ساختماننقص در ساخت وسازها، به شکاف ند کهکنبه این نکته اشاره می

انجامد. این مطالعه به بررسی رفتن حرارت ناخواسته و در نتیجه افزایش مصرف انرژی برای گرمایش فضا میازدست
آوری شده از پردازد. تجزیه و تحلیل شواهد جمعمی انگلستانهای مسکن اجتماعی ها در پروژهساختمان عملکرد انرژی

های مدیریت کیفیت اجرا شده در ها، سیستمدهد که در اکثر پروژهتعدادی از مطالعات موردی انجمن مسکن نشان می
  .معیارهای کیفیت عملکرد انرژی هستندها فاقد تعریف عینی از روش انطباق در هنگام پرداختن به پروژه

زیست داخل خانه و شناسایی عوامل که به منظور ارزیابی کیفیت محیط در  تحقیقی(، 2020  و همکارانش 2سرانو
با توجه به اینکه بخش زیادی از ساکنان این  کنند کهاصلی تأثیرگذار در مسکن اجتماعی انجام گرفته است، مطرح می

محیطی بسیار با اهمیت است. نتیجه این تحقیق حاکی از آن است های زیستلفههستند، توجه به مؤساکن افراد مسن م
های نوسازی انرژی با توجه به اینکه تنها بر تهویه طبیعی و بصورت ناقص قرار دارند، در که نحوه تهویه و استراتژی

 ها به دنبال خواهد داشت.آینده  مشکالت بسیاری را برای آن

گیری مسکن پرداخته شده ثر بر شکلهای مؤبندی شاخصبسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی، به تحلیل و دستهدر 
اشاره  ،(1379  زادهینقاند؛ بطور مثال در پژوهش ها از دیدگاه کیفی به موضوع نگاه کردهاست. بعضی از این پژوهش

های مرتبط با مسکن در مقایسه با عوامل کمی و ها و طرحبرنامههای فرهنگی در یالب کند که مباحث کیفی و ارزشمی
است ثر بر مطلوبیت پرداخته شدههای کیفی مؤاند؛ لذا در پژوهش مذکور به معرفی ویژگیعوامل اقتصادی مهجور مانده
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های هش(. در پژو103-90: 1379 ،زادهینق  می باشدانتظارات از مسکن ، امکانات مسکن، صفات مسکنکه شامل: 
های متفاوت به از دیدگاه کمی و با نگاه به مقیاس ،(1395  یآصف( و 1383 ،1384  زیزیع، (1382  فرینیعدیگری از 

بندی این های خارجی نیز از نگاه کمی به دستهاند. در بسیاری از پژوهشهای مسکن پرداختهبندی شاخصدسته
 ساتیسأتدارک ت ن،یسالمت ساکن یعدم وجود رطوبت مضر برا ،یاسازه یداریپااند و عواملی مانند ها پرداختهشاخص

 .اندمد نظر قرار داده و آلوده یسطح یهاآب یبرا یزهکش ستمیس ه،یو تهو شیگرما ،ییروشنا یمناسب برا

 شناسی ها و روشداده

اطالعات به است. نحوه گردآوری  تحلیلی -توصیفی ماهیت و روش،کاربردی و از نظر ، این پژوهش از نظر هدف
نامه صورت گرفته است؛ بدین صورت که با استفاده از منابع پیمایشی و میدانی از طریق تکمیل پرسش -صورت اسنادی

 های پژوهش اقدام شد.آوری شاخصای و مرور پیشینه تحقیق، نسبت به تدوین مبانی نظری و جمعکتابخانه-اسنادی
باشد، از گیری مسکن میثر بر شکلهای مؤوهش که شناسایی و تعیین اهمیت شاخصبا توجه به هدف این پژ 

 گردد. های شناسایی شده، تعیین میفازی استفاده شد. با استفاده از این تکنیک روابط میان شاخصتکنیک دیمتل
قضاوت خبرگان در  مندی ازباشد، با بهرهگیری بر پایه مقایسات زوجی میهای تصمیمدیمتل که از انواع روش

-لهها، ساختار سلسکارگیری اصول تئوری گرافها توسط بهاستخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی سیستماتیک به آن

ای دهد، به گونهثیرپذیری متقابل عناصر مذکور بدست میامل موجود در سیستم را همرا با تأثیرگذاری و تأمراتبی از عو
 .(37: 1394 کند  اجلی و همکاران،میت آن را بصورت امتیازی عددی معین میکه شدت اثر روابط مذکور و اه

دهند. برای گردآوری آماری این پژوهش را خبرگان و اساتید آشنا با مقوله مسکن و طراحی مسکن تشکیل میجامعه
 شد. های پژوهش، از نظر تعدادی از این خبرگان به عنوان نمونه استفادهداده

تعداد واحدهای دانند و نفر مناسب می 15تا  8ونه را بین در تحقیقات کیفی تعداد مطلوب حجم نمبعضی از منابع 
: 1395  هومن، کنندپیشنهاد می16تا  12های ناهمگون بین واحد و برای گروه 8الی  6های همگون، نمونه را برای گروه

ز خبرگان حوزه دگان در این پژوهش، شامل تعدادی اکننلذا مشارکت(؛ که در این تحقیق این معیار رعایت شده است. 38
بخش مسکن اجتماعی بودند که حجم نمونه بر اساس حد  اساتید دانشگاهی و مدیران مرتبط با معماری و شهرسازی،

 .گیری هدفمند انتخاب شدندنفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه 12اشباع نظری، تعداد 
د پژوهشگر انتخاب مواردی است که با توجه به هدف پژوهش، اطالعات زیادی داشته گیری هدفمند، قصدر نمونه 
 (.365: 1396 و از طریق افراد انتخاب شده درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه حاصل گردد  گال و همکاران، باشند

تسلط و دانش نظری، تجربه عملی، تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش و  ؛معیار 4معیارهای انتخاب خبرگان مبتنی بر 
نفر از اعضاء  7خبرگان انتخاب شده به تفکیک حوزه فعالیت به این ترتیب بودند:  است. ها، بودهدر دسترس بودن آن

ی، که همه این افراد از ارشهردنفر ازمدیران ارشد  3و  یراه و شهرساز ارهارشد اد رانیمداز  نفر 2 ،دانشگاه یعلم ئتیه
 اند.استان کرمان انتخاب شده

-راند تجزیه و تحلیل شد؛ در راند اول تعدادی از شاخص 2اطالعات در باشد که مینفر از خبرگان  12پنل ما شامل 

انتخاب ها شاخص جهت تحلیل 7تعداد  ،هایید آناختیار خبرگان قرار گرفت و با تأ های مستخرج از پیشینه تحقیق در
ها ثیرات متقابل در اختیار خبرگان قرار گرفت و از آنبسته در یالب ماتریس تأای گردید؛ سپس در راند دوم، پرسشنامه

ثیر عامل مندرج در هر سطر بر عامل مندرج در هر ستون را با استفاده از طیف شد تا نظر خود را درباره میزان تأخواسته 
، بیان نمایند و کار عدد دهی توسط خبرگان انجام شد. 4ثیر خیلی زیاد با امتیاز تا تأ 0ا امتیاز ب ثیرای، از بدون تأپنج گزینه
 .قرار گرفت تجزیه و تحلیل مورد های گردآوری شده با استفاده از فن دیمتل فازیسپس داده
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مشخص مورد نظر باشاد. کننده محتوای نی اشاره دارد که یک ابزار منعکسروایی محتوا به حد و میزا روایی محتوا؛
برای ایجاد روایی محتوایی در پرسشنامه، پس از مرور ادبیات و حوزه مورد مطالعه، دامنه محتوا و  ،1روش الوشهبر اساس 

شود به میزان مناسب بودن هر آیاتم شود، سپس از اعضای پنل محتوا خواسته مینامه تدوین میهای ساخت پرسشآیتم
پاسخ دهند. با توجه به رابطه زیار نسابت  "ییر الزم"و  "مفید اما نه ضروری "، "ضروری"با انتخاب یکی از سه گزینه 

 CVR=0.75باید حداقل مقدار ، (P<0.05)اری روایی محتوا محاسبه شده و با توجه به سطح مورد نیاز برای معناداری آم
 :(1 رابطه برای هر آیتم جهت پذیرش آن آیتم به دست آید

 (1 رابطه 

2

2
N

NN
CVR

e 


 

eN=  اند.را برای آیتم مورد نظر انتخاب کرده "ضروری"تعداد اعضایی که گزینه 
 N= تعداد کل اعضای پانل 

ها، برابر با یک به دست آمد. به دست آمده برای همه عامل CVRپس از تکمیل پرسشنامه مربوط به روایی محتوا 
 درآمد ضروری دانستند.یعنی همه خبرگان شاخص های تعیین شده را از حیث تاثیر بر مطلوبیت مسکن اقشار کم

است. جهت نیل به این هدف، دیمتل از روش آزمون مجدد استفاده شدهبرای سنجش پایایی پرسشنامه  پایایی؛

پذیر بوده؛ دو بار و به فاصله سه هفته از هم پرسشنامه مزبور برای چهار نفر از خبرگان که دسترسی مجدد به آنها امکان

ه دست آمده است. با توجه ب 0.815و   0.824،  0.882ها در مرحله اول و دوم برابر با ارسال شده و همبستگی بین پاسخ

 .ه پایایی پرسشنامه قابل قبول استتوان گفت کباشد، لذا میمی 0.7ها باالتر از به این که همبستگی پاسخ

اند که در بندی شدهها در یالب دو دسته کلی کیفی و کمی تقسیمبر اساس مرور ادبیات، در این پژوهش شاخص
 است. معیارهای مرتبط آورده شدهها به همراه ابعاد و ( شاخص1جدول 

 گیری الگوی مسکنثر بر شکلهای مؤشاخص -1جدول 
 منبع معیار ابعاد نماد شاخص

 

 کیفی 

C1 1379  فرینیع، (1379  زادهینق ها(، حس تعلق، حس آشناییت نمادها و نشانه هویت و شناسه فرهنگی) 
 (1386  و همکارانیزیعز

 (1395  و همکارانی آصف
 (1383-1384  یزیعز
 (1390 ،و همکاران یحیذب

-علی(، 1389  تقوایی (،1393 اسالمی 

 (، 1389 الحسابی 
 (1387،  زادهعباس

C2 
C7 

 امنیت، حفظ حریم خصوصی، تعامالت اجتماعی اجتماعی

 مشارکت کاربر

 

 کمی
C3 از گیری مناسب، باد مطلوب، جنس مصالح ، امکان ارتباط و بهره نور اقلیمی

 طبیعت
C4 ارزش زمین، بادوام بودن، به صرفه بودن اقتصادی 

C5  تجهیزات  ،مصالح ساختمان، نوع سازه ساختاری 

C6 تعداد اتاق، ابعاد اتاق، سطح اشغال واحدها، تراکم ساختمان، نحوه  کالبدی
 هابلوکقرارگیری 

 

 

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Lawshe 
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 هایافته

، از هاثیرپذیری هر یک از شاخصتعیین میزان درجه تأثیرگذاری و تأت و معلولی و کاوش شبکه روابط عل منظوربه 
 ,Bordbar et al, 2011: 114-117; Lin) استفاده شد ،آیدتکنیک دیمتل فازی طبق مراحلی که در ادامه می

2013: 35-38). 

و معموالً تعداد زیادی از حاالت  هستندی لّماهیت ارتباطات عکه دارای ارزیابی  عوامل ،در این مرحله مرحله اول:
( 2 طبق الگوی جدول مقیاس کالمی فازی ی، ه با ابهام قضاوت انسانهمواج برایو تدوین  رند،گیمیبر پیریده را در

 شد. طراحی 
 متغیر دیگر درتأثیر هر متغیر  الگوی مقیاس کالمی فازی -2جدول  

 تأثیر خیلی زیاد تأثیر زیاد تأثیر کم تأثیر خیلی کم بدون تأثیر عبارات کالمی 

 4 3 2 1 0 مقیاس عددی

 (75/0. 00/1. 00/1  (50/0. 75/0. 00/1  (25/0. 50/0. 75/0  (00/0. 25/0. 50/0  (00/0. 00/0. 25/0  اعداد فازی مثلثی

 
�̃�𝑖jها، در این ماتریس .افراد خبره استفاده شد  برای بررسی معیارها از نظر مرحله دوم: = (𝑙𝑖𝑗  ‚ 𝑚𝑖𝑗 ‚ 𝑢𝑖𝑗)  اعداد
�̃�𝑖𝑖باشند و  فازی مثلثی می = (𝑖 = 1‚ 2 ‚ 3‚ … ‚ 𝑛)  برای در   شوند.در نظر گرفته می (0,0,0 به صورت عدد فازی

 شود.ها میانگین حسابی گرفته می، از آن(2گرفتن نظر همه خبرگان طبق رابطه   نظر
 (              2  رابطه

      �̃� =
�̃�1⊕�̃�2⊕�̃�3⊕… ⊕𝑥𝑝

𝑝1
   

 

 pو خبره  2، خبره 1به ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره    x̃1 ، x̃2  ،x̃pتعداد خبرگان و    p(، 2در رابطه  
�̃�𝑖jعدد فازی مثلثی به صورت  �̃�باشد ومی = (𝑙 𝑖𝑗 

′ ‚ 𝑚 𝑖𝑗
′  ‚ 𝑢 𝑖𝑗

′ (، میانگین فازی نظرات خبرگان 3است. در جدول    (
 نشان داده شده است.         

 هاانگین نظر تمام خبرگان در خصوص تأثیر شاخصمی -3 جدول 

 
 مشارکت کاربر کالبدی ساختاری اقتصادی اقلیمی اجتماعی فرهنگی

H L M U L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

 فرهنگی

0.000 

0.000 

0.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

4.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

4.000 

 اجتماعی

2.667 

3.667 

4.667 

0.000 

0.000 

0.000 

1.000 

1.000 

1.000 

4.000 

5.000 

6.000 

3.333 

4.333 

5.333 

4.000 

5.000 

6.000 

6.000 

7.000 

8.000 

 اقلیمی

1.333 

1.667 

2.000 

4.000 

5.000 

6.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.667 

3.667 

4.667 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

1.667 

2.333 

3.000 

 اقتصادی

4.000 

5.000 

6.000 

4.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

4.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.000 

3.000 

4.000 

6.000 

7.000 

8.000 

2.000 

3.000 

4.000 

 ساختاری

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.000 

3.000 

4.000 

6.000 

7.000 

8.000 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 کالبدی

4.000 

5.000 

6.000 

6.000 

7.000 

8.000 

2.000 

3.000 

4.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

0.000 

0.000 

0.000 

2.000 

3.000 

4.000 

 مشارکت کاربر

2.667 

3.667 

4.667 

4.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

4.000 

2.000 

3.000 

4.000 

4.000 

5.000 

6.000 

2.000 

3.000 

4.000 

0.000 

0.000 

0.000 

هاای قابال مقایساه به مقیاس هاشاخصهای مقیاس، (4و  3 استانداردسازی رابطۀاز طریق دامه، در ا مرحله سوم:
 :شود، ماتریس فازی روابط مستقیم استاندارد شده نامیده میxماتریس شدند. در این رابطه، تبدیل 
 (3رابطه  

 











n

j ijni

n

j ij

i

j ij

i

j ijij

ur

umla

11

111

max

),,(
 

 
 (4رابطه   ''' ,, ijijij

ij

ij uml
r

z
x   

    
نرماالیز شده ( ماتریس 4. جدول  شوداستفاده می( 4و  3 های رابطهدست آمده از کردن ماتریس به هبرای نرماالیز  

 دهد.را نشان می
 ماتریس نرمالیزه  -4 جدول

 
 مشارکت کاربر کالبدی ساختاری اقتصادی اقلیمی اجتماعی فرهنگی

H L M U L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

 فرهنگی

0.000 

0.000 

0.000 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.125 

0.156 

0.188 

0.063 

0.094 

0.125 

 اجتماعی

0.083 

0.115 

0.146 

0.000 

0.000 

0.000 

0.031 

0.031 

0.031 

0.125 

0.156 

0.188 

0.104 

0.135 

0.167 

0.125 

0.156 

0.188 

0.188 

0.219 

0.250 

 اقلیمی

0.042 

0.052 

0.063 

0.125 

0.156 

0.188 

0.000 

0.000 

0.000 

0.083 

0.115 

0.146 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.052 

0.073 

0.094 

 اقتصادی

0.125 

0.156 

0.188 

0.125 

0.156 

0.188 

0.063 

0.094 

0.125 

0.000 

0.000 

0.000 

0.063 

0.094 

0.125 

0.188 

0.219 

0.250 

0.063 

0.094 

0.125 

 ساختاری

0.031 

0.031 

0.031 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.000 

0.000 

0.000 

0.063 

0.094 

0.125 

0.188 

0.219 

0.250 

 کالبدی

0.125 

0.156 

0.188 

0.188 

0.219 

0.250 

0.063 

0.094 

0.125 

0.031 

0.031 

0.031 

0.063 

0.094 

0.125 

0.000 

0.000 

0.000 

0.063 

0.094 

0.125 

 مشارکت کاربر

0.083 

0.115 

0.146 

0.125 

0.156 

0.188 

0.063 

0.094 

0.125 

0.063 

0.094 

0.125 

0.125 

0.156 

0.188 

0.063 

0.094 

0.125 

0.000 

0.000 

0.000 

 

توضیح آنکه، به دست آمد. Tماتریس فازی روابط مجموع  در این گام، مرحله چهارم: ''' ,, ijijijij umlx   مقادیر و

 هستند: Xدر ماتریس  u'و m'و  l' به ترتیب شامل مقادیر uXو  mXو  1X هایماتریسهای درایه

'' (5رابطه   '' '', ,ij ij ijXl l Xm m Xu u              
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نظر به اینکه  '''''' ,, ijijijij umlt ، :داریم 

'' (6رابطه   1 '' 1( ) , ( )ij I I ij m ml X I X m X I X              

 
'' (7رابطه   1( )ij u uu X I X        

 
. به طوری آمدنددست ه ب رابطه باالبه صورت اعداد فازی مثلثی و طبق  Tهای ماتریس مقادیر درایه از این رو، همه

، 3جدول شماره  .باشندمی Tبرای هر عنصر در ماتریس ( 9و  8های ابطهر به ترتیب مجموع سطر و ستون  Rو  Dکه 
 دهد.یا همان ماتریس روابط کل را نشان می  Tماتریس 

 (8رابطه  
�̃� = (�̃�𝑖  

) 𝑛×1
= [∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

]𝑛×1 

 
 (9رابطه  

�̃� = (�̃�𝑖  
) 1×𝑛

= [∑ �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

]1×𝑛 

 
𝑛به ترتیب ماتریس  �̃�و  �̃�که  × 1و  1 × 𝑛    .ماتریس  (5  جدولهستندTدهد.را نشان می  

   ( T ماتریس  ماتریس روابط کل معیارهای اصلی -5 جدول

 
 مشارکت کاربر کالبدی ساختاری اقتصادی اقلیمی اجتماعی فرهنگی

H L M U L M U L M U L M U L M U L M U L M U 

 فرهنگی

0.187 

0.203 

0.712 

0.160 

0.357 

1.052 

0.109 

0.245 

0.710 

0.120 

0.268 

0.783 

0.129 

0.298 

0.892 

0.201 

0.385 

1.039 

0.147 

0.335 

0.994 

 اجتماعی

0.114 

0.367 

0.978 

0.146 

0.347 

1.115 

0.107 

0.239 

0.751 

0.203 

0.372 

0.958 

0.203 

0.397 

1.075 

0.242 

0.457 

1.205 

0.298 

0.511 

1.261 

 اقلیمی

0.219 

0.245 

0.727 

0.210 

0.394 

1.037 

0.049 

0.149 

0.556 

0.143 

0.283 

0.762 

0.131 

0.290 

0.843 

0.150 

0.326 

0.936 

0.144 

0.314 

0.919 

 اقتصادی

0.109 

0.399 

1.022 

0.253 

0.482 

1.293 

0.129 

0.287 

0.832 

0.087 

0.233 

0.810 

0.157 

0.356 

1.053 

0.292 

0.505 

1.269 

0.184 

0.405 

1.177 

 ساختاری

0.200 

0.237 

0.731 

0.165 

0.359 

1.030 

0.113 

0.246 

0.696 

0.126 

0.273 

0.771 

0.081 

0.220 

0.768 

0.149 

0.332 

0.965 

0.263 

0.442 

1.073 

 کالبدی

0.160 

0.357 

0.892 

0.280 

0.477 

1.172 

0.118 

0.255 

0.724 

0.112 

0.242 

0.741 

0.147 

0.321 

0.922 

0.109 

0.272 

0.907 

0.175 

0.368 

1.034 

 مشارکت کاربر

0.000 

0.326 

0.900 

0.224 

0.434 

1.181 

0.118 

0.262 

0.764 

0.135 

0.296 

0.853 

0.198 

0.377 

1.016 

0.163 

0.364 

1.073 

0.114 

0.289 

0.974 
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ی باید لّدست آوردن نمودار عه که برای ب بودنداعداد فازی  D-Rو  D+R برای دست آمدهه مقادیر ب مرحله پنجم:
 از روش زداییفازیبرای  بود. نیاز defR)-(Dو  fde(D+R)به مقادیر  ،برای رسم نمودار از این رو شدند؛می زداییفازی

و وزن یا  استکه مقدار آن همیشه مثبت  بود def(D+R)شامل  Xمحور  ،یلّ. در نمودار عشدمرکز ناحیه استفاده 
ثیرگذار قطعی أت یعنی شاخص ،که اگر مثبت باشد است defR)-(Dشامل  Yدهد و محور نشان می شاخص رااهمیت آن 

 & Song) شوداز آن با نام نسبت اثرگذاری در سیستم یاد می خواهد بود کهثیرپذیر قطعی أت ،در ییر این صورت و است

Cao, 2017:p358.)  در این گام اعداد فازیD̃i + R̃i  وD̃i − R̃i 10دست آمده از مرحله قبلی را طبق فرمول  به )
 .کنیمدیفازی می

 (10رابطه  
B =

(a1 + a3 + 2 × a2)

4
 

B   دیفازی شده عددÃ = (a1, a2 , a3)  .است 

D̃i(، 7جدول دهد و عداد دیفازی شده را نشان می( ا6جدول  + R̃i  وD̃i − R̃i دهد. را نشان می 
 مقادیر دیفازی شده -6جدول

DF مشارکت کاربر یکالبد یساختار یاقتصاد یمیاقل یاجتماع یفرهنگ 

 0.453 0.502 0.404 0.360 0.327 0.482 0.326 یفرهنگ

 0.645 0.590 0.518 0.476 0.334 0.489 0.457 یاجتماع

 0.423 0.435 0.388 0.368 0.226 0.509 0.359 یمیاقل

 0.542 0.643 0.480 0.340 0.384 0.627 0.482 یاقتصاد

 0.555 0.444 0.322 0.361 0.325 0.478 0.351 یساختار

 0.487 0.390 0.428 0.334 0.338 0.602 0.441 یکالبد

 0.417 0.491 0.492 0.395 0.352 0.568 0.388 کاربر مشارکت

 

 قطعی(   اعداد تأثیرگذاری معیارها اهمیت و -7 جدول

 
 مشارکت کاربر یکالبد یساختار یاقتصاد یمیاقل یاجتماع یفرهنگ

�̃�𝒊 2.854 3. 898  2.707 3.500 2.838 2.  980  3. 036  

�̃�𝒊 2.806 3.015 2.285 2.633 3.033 3.705 3. 210  

(�̃�𝒊 + �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 5.660 7. 300  4.992 6.133 5.871 6.515 6.624 

(�̃�𝒊 − �̃�𝒊)
𝒅𝒆𝒇 0.049 -0.246 0.422 0.866 -0.196 -0.476 -0.419 

 

های جدول های مؤثر بر مطلوبیت مسکن و دادهنظر خبرگان در ارتباط میان شاخص به استناد برآیند مرحله ششم:
 شود. نمودار علی بین عوامل ترسیم می  (7 

اقتصادی، دارای اجتماعی، مشارکت کاربر و شاخص  شد شاخص مشخص، (7 در جدول  Dهای ستون داده اساسبر 
بیشترین  دارای شاخص کالبدی همرنینثر بر مطلوبیت مسکن هستند. میزان اثرگذاری بر دیگر عوامل مؤ بیشترین

شاخص اجتماعی دارای  . از سوی دیگر، نظر به اینکهباشدمیثر بر مطلوبیت مسکن ؤمیزان اثرپذیری از دیگر عوامل م
امنیت، حفظ حریم خصوصی، تعامالت   اجتماعیهای شود که شاخصمیطور استنباط است، این D+Rبیشترین مقدار 

شود و ایجاد تغییرات ثر بر مطلوبیت مسکن محسوب میترین عامل در سامانۀ عوامل مؤبنیادی (اجتماعی، مشارکت کاربر
های ستون دادهطبق  همرنیندر مطلوبیت مسکن منجر شود.  تر و اثرگذارتریتواند به تغییرات جدیسازنده در آن می

D+R ،های شاخص اجتماعی محسوب میهای اجتماعی، مشارکت کاربر که این معیار از زیر مجموعهبعد از شاخص-

 تعداد  های کالبدیای بسیار نزدیک شاخصدر ادامه در فاصلهمطلوبیت مسکن قرار دارد.  گردد، به عنوان عاملی مهم در
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دهد توجه به که نشان میها( قرار دارد بلوک تراکم ساختمان، نحوه قرارگیری سطح اشغال واحدها، ابعاد اتاق، اتاق،
 ها و مباحث محاسباتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار هستند.عواملی مانند ابعاد و اندازه

ۀ مانکالبدی عاملی با برآیند اثرپذیری، از دیگر پیشایندها در سامعلوم شد شاخص، D-Rهای ستون بر اساس داده
ثر بر مطلوبیت مسکن هستند. در مقابل، سایر عوامل، برآیندی اثرگذار دارند که در صدر روابط علت و معلولی عوامل مؤ

گونه که گیرند که به طور مشخص، آنهای اقلیمی و فرهنگی قرار میتصادی قرار دارد و در ادامه شاخصها شاخص اقآن
داشته و شاخصی است که به در باالترین نقطه قرار  اقتصادی آید، شاخص( دیمتل میان پیشایندها بر می1  از نمودار
همرنین با توجه به . ثر بر مطلوبیت مسکن آورده شده استمل مؤثیرگذارترین عامل در شبکه روابط میان عواعنوان تأ

توان این طور یاقتصادی قراردارند که ماقلیمی و فرهنگی، بعد از شاخصهای در ادامه شاخص D-Rهای ستون داده
اقتصادی به  تواند در کنار بهبود شاخصشوند و بهبود آن میها نیز از نوع اثرگذار، محسوب میگرفت؛ این شاخصنتیجه

ترین کالبدی قرار دارد که در پایینارتقای کیفیت مطلوبیت مسکن منجر شود. در نقطه مقابل شاخص اقتصادی، شاخص
شود چنین دریافت می، D-Rکمترین مقدار همرنین برا اساس پذیرد. یشایندها تأثیر میمختصات قرار داشته و از سایر پ

شاید بتوان این برتر بودن را در ثر بر مطلوبیت مسکن است. ترین پیشایند مؤکه شاخص کالبدی به یک معنا روبنایی
ها را نشان این شاخصمیزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین  (، نمودار1شکل  تر بودن آن دانست. نمایان

ها را شاخص (D-R)و محور عمودی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری  (D+R)دهد. محور افقی نمودار اهمیت معیارها می
 دهد.نشان می

 

 
 گیری مسکن ثر بر شکلهای مؤنمودار علت و معلولی شاخص -1شکل 

 گیرینتیجه

هاا دولات یاصال فیاز وظاا هامتیارت بر قظکم درآمد، کنترل بازار مسکن و ن یهاگروه یمسکن مناسب برا نیتأم
شده است. اماروزه پاس از  بحران کیبه  لیتبدی درآمد شهرکم یهاگروه یبرا ژهیآن به و نیمسکن و تأم وجود است.

 زین ریاخ یهااست. در سال یبحران یابه مسأله مسکن لینشانگر تبد نیمسکن است و ااین قشر،  ینگران نیاشتغال، دوم
و مسکن، باعث  نیزم متیق دینرخ شد نیاست. ا سابقهیرشد داشته که ب دیشد یابه گونه ایرانو مسکن در  نیزم متیق

 شده است. ری، شه درآمدکم یهامسکن گروه نیتوان تأم شتریکاهش هرچه ب

و باید در طراحی مسکن راهکارهای  رساننده روحی و جسمی استموارد آسیب من بر ضدمأمفهوم مسکن به عنوان 

گیری ثر بر شکلای مؤهبندی شاخصبنابراین بررسی و رتبه ایجاد آرامش روحی و آسایش جسمی افراد، مهیا شود.
ها مؤثر واقع شود. جهت افزایش راندمان تواند در دستیابی به مسکن مناسب و مطلوب برای آندرآمد میمسکن اقشار کم
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درآمد و دستیابی به یک برنامه جامع در این حوزه نیازمند بخش مسکن شهری اقشار کم با های مرتبطو کارآیی پروژه
کید بر . بر این اساس، پژوهش حاضر، با تأباشیمثر بر آن میابعاد گسترده و عوامل مؤشناسایی، تجزیه و تحلیل عمیق 

ها گیری مسکن با استفاده از فن دیمتل فازی به تحلیل این شاخصثر بر شکلهای مؤوابط میان شاخصشناخت ر
 است. پرداخته

 ترین شاخص، شاخص اجتماعیها بر روی نظرات خبرگان معماری و شهرسازی، نشان داد؛ بنیادینتایج تحلیل
، یکی از عوامل (2015زاده  از جمله کریم. ه شده استاین راستا در تحقیقات متعددی به این مهم اشاردر مسکن است؛

های مندی ساکنین مسکن اجتماعی نمونه مورد آزمایش در تحقیقش را ارتقاء شاخصثر بر باال رفتن میزان رضایتمؤ
 داز معیارهای این شاخص قلمدا چون امنیت، حفظ حریم خصوصی و اهمیت تعامالت اجتماعیمواردی  .دانداجتماعی می

محیطی نقش مهمی در تامین آسایش ساکنین و دستیابی  -شوند؛ ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانیمی
درآمد با تراکم جمعیتی باال، از موضوعات مین امنیت برای مسکن اقشار کممسکونی مناسب، ایفا خواهد کرد. تأبه محیط 

یابی مناسب مسکن، به مسکن مطلوب و مواردی چون مکان باشد. امنیت، در راستای دستیابیها، میمهم مسکن آن
آسایش و آرامش  نسبت به سایر عملکردهای شهری. توجه به حریم خصوصی و در امان بودن خانه از مشرف قرارگرفتن،

 شود و باید با ایجادکند. نقش تعامالت اجتماعی در مسکن با افزایش تراکم بسیار مهم میمین میرا برای ساکنین تأ
 تعادل مانع از دست رفتن خلوت و حریم خصوصی زندگی شود.

باشد، زیرا در خلق فضای مسکن عالوه اجتماعی میهم از ابعاد شاخصمشارکت کاربر در مرحله بعد قرار دارد که آن
دنظر قرار ها مبایست تمایالت روحی و عالیق متنوع انسانفیزیکی و نیازهای فیزیولوزیکی می بر توجه به استانداردهای

درآمد که بصورت جمعی اجرا اقشار کم های اجتماعی در طراحی و اجرای مسکنبنابراین توجه و رعایت شاخصگیرد. 
در شبکه  شود. در توجیه اهمیت و جایگاه مشارکتشوند؛ منجر به ارتقاء کیفیت زندگی و بهزیستی اجتماعی مردم میمی

 ،(Duvier,Caroline&etc, 2018: 197) ،هایی متعدددر پژوهش روابط میان عوامل موثر بر مطلوبیت مسکن،
-گرفتن مشارکت صحیح از کاربر، در راستای سنجش نیازهای او، بسیار مهم و کلیدی در دستیابی به مسکن مناسب می

ساکنین را فراهم نماید و فرهنگی  -عالوه بر برطرف کردن نیازهای فیزیکی باید نیازهای اجتماعی، مسکنبنابراین دانند. 
 گردد. تامین کاربرانهای مشارکتی با در نظر گرفتن سیاستساکنین شرایط آسایش 

ثیر مستقیم و متقابل بخش اقتصادی است. تأاز نظر خبرگان، در این پژوهش، شاخصشاخص  ثیرگذارتریناما تأ
گردد و کیفیت گذاری زندگی هر فرد محسوب میمسکن بزرگترین سرمایه مسکن و اقتصاد برکسی پوشیده نیست. عموماً

داشت درآمد، باید انتظارآن با سطح اقتصادی زندگی افراد رابطه مستقیم دارد؛ لذا جهت ارتقاء کیفیت مسکن اقشار کم
- باشد و با نظارت کامل نهادهای دولتی داشته های اقتصادی جهت کنترل بازار وجوددخالت مستقیم دولت بر شاخص

سازگاری کامل دارد. این تحقیق نشان   (،2016امبرو و ماریا   این نتیجه با نتایج تحقیق آن سروسامان داد.طه بهمربو
 (، 2018  و همکاران گریزاباشد. همرنین در تحقیق داده است پایداری اقتصادی از اهداف مرتبط با مسکن اجتماعی می

محقق  (،2018  و همکاران جیاننتی و در تحقیق داجتماعی اشاره داردر کیفیت مسکن به اهمیت شاخص اقتصادی  نیز
 .پایداری اقتصادی را الزمه پایداری مسکن اجتماعی میداند

که مسکن باید نیازهای فرد را متناسب با بوم منطقه پاسخ داده  چرا ،اقلیمی قرار داردبعد از شاخص اقتصادی، شاخص
، ها با شارایط اقلیمایمهم اسات کاه ساازگاری بناها و سااختمان جهتاقلیم ازآنو مشکالت ناشی از آن را مرتفع کند. 

کیفی سطح عمر مفید ساختمان، باالبردنمحیطی، افزایشهای زیستانرژی، عدم آسیبجویی در مصرفموجب صرفه
 به اقتصاد و کمک خانواده هایدر هزینه جوییصرفه باعث شد و نهایتاً خواهد آسایش و بهداشت درفضاهای داخلی

های اقلیمی بر مطلوبیت تحقیقات متعددی در رابطه با تاثیر شاخص شود.درآمد، میخانواده، بخصوص برای اقشار کم
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 همکاران افشار و در این رابطه (Raouf, H&etc, 2015: Afshar & etc, 2018)اند مسکن صحه گذاشته

های اقلیمی و معماری بومی در طراحی مسکن اجتماعی، توجه به شاخصکنند، خاطرنشان می شان(، در پژوهش2018 
 .باشدبه عنوان یکی از عوامل کلیدی مطلوبیت مسکن می

 پذیرترین شاخص مطرح شده است که به معیارهای همرونهمرنین در این پژوهش شاخص کالبدی به عنوان اثر
توان بندی نیازهای مازلو، میپردازد. با توجه به سطحتراکم ساختمان و.. می سطح اشغال واحدها، ابعاد اتاق، تعداد اتاق،

گیرد و در درجه اول کالبدی، در این رده، جا می سایر نیازها است که شاخص گفت نیازهای اولیه و فیزیولوژیک مقدم بر
عوامل ها حاکی از این است که یافته ،(1397نیازهای پایه و اولیه مسکن مناسب، قرار دارد؛ در تحقیق نجاتی و همکاران  

دهد که بودن معیارهای مرتبط به این شاخص نشان میدیگر، کمیگذار است. به بیانکالبدی در فقر مسکن شهری تأثیر
گیرند، به نوعی این شاخص را باید درآمدها، مبنای مطلوبیت مسکن قرار میمباحث کمی در گام اول کیفیت مسکن کم

 درآمد، یک معلول دانست.گیری مسکن اقشار کمابط علت و معلولی عوامل موثر بر شکلدر سامانه رو

زمانی ، مسکناین تجارب طرح ، درآمد، باید در نظر داشتهای مرتبط با مسکن اقشار کماما در راستای پژوهش
و نزدیک  زهاشناسایی نیا جهت موفق است که همراه با ایجاد نهادها و ساختارهای الزم باشد. وجود نهادهای مردمی

کید بر مطالعات و تحقیقات علمی قبل از تأثر است. های کاربران بسیار مؤهای طراحی در راستای خواستکردن ایده
های تواند جهت بهبود کیفیت عملکرد، در این زمینه راهگشا باشد تا شاخصی بزرگ در مقیاس ملی میهااجرای پروژه
 مسکن، در تمامی سطوح با در نظر گرفتن شرایط الزم، نمود پیدا کنند.گیری مناسب موثر بر شکل

 پیشنهادها
 شود:پژوهش، پیشنهادهای ذیل ارائه میدر راستای نتایج 

های کالن اقتصادی مسکن و درآمدها؛ قبل از اجرای پروژهعمیق، جامع با ابعاد گسترده در حوزه مسکن کم مطالعات -
 ها.آینده این مجموعه برآورد دقیق مطالبات ساکنین

های کیفی مسکن  شاخص اجتماعی، درآمد، به شاخصگیران حوزه مسکن اقشار کمریزان و تصمیمتوجه ویژه برنامه -
 در جهت ارتقاء مطلوبیت مسکن. شاخص فرهنگی(

زایی درآمد و ایجاد اشتغالتوجه ویژه به شاخص اقتصادی و سعی در جهت ارتقاء سطح درآمدی ساکنین مناطق کم -
 برای این قشر، جهت ارتقاء کیفیت مساکن توسط خود ساکنین.

 .های مشارکتیدرآمد، با استفاده از بهترین شیوهها و نظرات مفید کاربران مسکن اقشار کمدستیابی به دیدگاه -

 قدردانی
م گرم اقلی در ماندگار اجتماعی مسکن گیریشکل مدل»عنوان  با معماری رشتۀ در مقاله اول ە  نویسند لۀاین مقاله از رسا
به راهنمایی جناب آقای دکتر ایرج اعتصام، مشاوره جناب آقای دکتر حمید ماجدی و سرکار خانم دکتر  «و خشک ایران

-ا از حمایت علمی و معنوی دانشگاه علوم و تحقیقات و فناوری سپاسگزاری میذآزاده شاهررایی استخراج شده است. ل

 .شود
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