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 چکیده

آبعاد( بعا    به شرط تملیک )نمونه: هزار دستگاه شعهر خعرم    هدف این تحقیق، ارزیابی سیاست ساخت مسکن اجاره

ها از  آوری داده تحلیلی است و برای جمع -های پایداری مسکن است. روش تحقیق از نوع توصیفی وجه به شاخصت

و متعاابعا  از   SPSSافعزار   ها از نعرم  ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده دو روش پیمایشی و کتابخانه

مبستگی پیرسون اسعتفاده شعده اسعت. نتعایج     ، رگرسیون خطی و چندگانه و ضری  هTهایی همچون آزمون  مدل

( و میزان کارایی مسکن در نمونۀ تحت مطالعه، کمتر از میعانگین  66/2تحقیق حاکی از آن است که میزان پایداری )

های سطح چهارم، شاخص تعلق به مکان دارای کمترین میعانگین بعوده اسعت. نتعایج      است. در میان شاخص  بوده

( 2/3( و ابععاد کمعی )  00/3ه بیشترین میزان میانگین متعلق به دو شاخص دسترسعی ) بیانگر آن است ک Tآزمون 

( در سعطح چهعارم   67/0دهد که شاخص روابط اجتمعاعی )  بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان می

 -( در سطح دوم معدل و شعاخص ابععاد اجتمعاعی    31/0( و شاخص ابعاد کمی )47/0مدل، شاخص ابعاد فرهنگی )

طعور نتعایج آزمعون همبسعتگی      انعد. همعین   فرهنگی در سطح دوم مدل بیشترین نقش را در کارایی مسکن داشعته 

 50/0و ابععاد اجتمعاعی بعا ضعری       57/0دهد که احساس تعلق به مکان با ضری  همبسعتگی   پیرسون نشان می

ص پایعداری و کعارایی مسعکن    اند. ضمنا  میزان همبستگی دو شعاخ  بیشترین همبستگی را با کارایی مسکن داشته

 محاسبه شده که بیانگر همبستگی اوی میان این دو متغیر است. 534/0
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 مقدمه

ان فیزیکی، همۀ محی، مسـکونی و همـۀ   در ادبیات امروزه، مسکن تنها به مفهوم سقفی باالی سر نیست و عالوه بر مک

شـود   های اشتغال، آموزش و بهداشـت افـراد را شـامر مـی     خدمات و تسهیالت ضروری برای بهتر زیستن خانواده و طرح

اش را  سوم درآمـد سـالیانه   طور متوس، هر خانوار بیش از یک (. اهمیت مسکن به حدی است که به3: 1379)پورمحمدی، 

درآمـد بـه مراتـب سـهم بیشـتری از       دهد. این میزان برای خانوارهای کم جانبی آن اختفا  میهای  به مسکن و هزینه

ها دارای شـرای، خاصـی    گردد، زیرا به دلیر میزان استطاعت مالی ساکنانش، وضعیت مسکن این گروه درآمد را شامر می

شوند؛ به همـین   د به مسکن محسوص میهای نیازمن سرپرست در اغلب موارد یکی از گروه های جوان و زنان بی است. زوج

هـا   های هدف قرار دارنـد. یکـی از ایـن سیاسـت     های مسکن همواره در زمرۀ گروه گذاری برده، در سیاست سبب اقشار نام

است. این سیاست در برنامۀ سـوم توسـعۀ    2یا ایجاد واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک 1سیاست مسکن استیجاری

 (.1377از انقالص اسالمی مطرح شد )مجلس شورای اسالمی،  اجتماعی پس -اقتفادی

داری و کاهش تمایـر   های قانونی در زمینۀ اجاره مسائلی همچون تمایر به داشتن مسکن ملکی در ایران، محدودیت

گذاری در این بخش از بازار مسکن، کمبود مسکن استیجاری در ایران نسبت به مسکن ملکی،  بخش خفوصی به سرمایه

جایی در میان کارمندان کلیدی دولت و بخش خفوصی )پرسـتاران و معلمـان(، افـزایش     رش مشاغر نیازمند به جابهگست

  های جوان و زنان بدون سرپرست، نیاز به مسکن اسـتیجاری را افـزایش داده   شدۀ مسکن، و افزایش تعداد زوج قیمت تمام

واحـد مسـکونی سـاخته شـد و بـه       85186مۀ سوم مسکن، آفرینی بخش خفوصی در برنا است. از این رو، در نبود نقش

(. برخی از اهداف این سیاسـت  1-3: 1378مطرح گردید )عبدی و خسروی،  3های مسکن اجتماعی عنوان مکمر سیاست

گیـری از   شـدۀ واحـد مسـکونی، بهـره     درآمدی، کاهش هزینۀ تمام 3تا  1های  عبارت بودند از: تأمین مسکن برای دهک

 های نوین صنعتی تولید انبوه ساختمان و... . گیری از روش ی، الگوسازی واحدهای آپارتمانی کوچک، بهرهاعتبارات بانک

 4های پایـداری مسـکن   های گوناگون مسکن در قالب شاخص یکی از رویکردهای نوین مطالعۀ مسکن، سنجش جنبه

حث دانشگاهی شده است. امروزه به مسکن نیز با لند، وارد بیشتر مبا است. مفهوم توسعۀ پایدار، پس از ارائۀ گزارش برانت

ساحتی خویش دور شده و عواملی همچـون تـأثیرات    شود؛ از این رو، امروزه مسکن از مفهوم تک این دیدگاه نگریسته می

های  های اقتفادی و ارتباط آنها با اقتفاد در سطحی باالتر، بافت ها، فعالیت پذیری خانه محیطی و اقلیمی، دوام و انعطاف

فرهنگی و اجتماعی جوام  و تأثیر مسکن بر کاهش فقر، توسعۀ اجتماعی و کیفیت زندگی نیز در زمرۀ ابعاد مهـم مسـکن   

 (.Golubchikov & Badyina, 2012: 271اند ) قرار گرفته

هـای   در حقیقت، با توجه به گذشت نزدیک به دو دهه از تدوین و اجرایی شدن چنین سیاستی، سنجش آن با شاخص

شود؛ زیرا در کشور ایران همچون دیگر نقاط جهان، نیاز به دخالت دولت  پایداری مسکن به عنوان یک ضرورت مطرح می

ای از مسکن اجتماعی مطرح بوده و در آینده نیز وجود خواهد داشت. امری که  در مسئلۀ مسکن استیجاری به عنوان گونه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rental housing 
2. Hire-purchase 

3. social housing 

4. sustainable housing 
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توانـد در بهبـود وضـعیت     ین رو شناخت نقاط ضعف و قـوت آن مـی  تاکنون توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. از ا

کنونی ساکنان واحدهای استیجاری م ثر باشد و در صورت ارادۀ مجدد به اتخـا  تفـمیم دربـارۀ ایـن بخـش از مسـکن       

آبـاد بـه دلیـر نبـود      راهگشا باشد. در این خفو  واحدهای استیجاری )اجاره به شرط تملیک( هزار دستگاه شـهر خـرم  

آبـاد بـه دلیـر مواجـه بـودن بـا        العات پیشین در زمینۀ تحت بررسی، به عنوان مطالعۀ موردی انتخاص شد. شهر خـرم مط

های روستا شهری، ایفای نقش مرکزیت خدمات اداری و سیاسـی، اجـرای    شرایطی همچون نرخ باالی جمعیتی، مهاجرت

های جـوان بـه    مسکن، هرم سنی جوان، افزایش زوجهای تمرکزگرا، کمبود اراضی مسکونی و قیمت زیاد زمین و  سیاست

درآمـد ایـران    های کم های مسکن گروه عنوان متقاضیان مسکن و... با مشکر کمبود مسکن مواجه است. یکی از سیاست

ویهه  درآمد )به های کم آباد نمود عینی یافته است، سیاست ساخت واحدهای مسکونی استیجاری برای گروه که در شهر خرم

های جوان( بوده است. از این رو، تحقیق پیش رو بـا هـدف کلـی سـنجش پایـداری مسـکن در        سرپرست و زوج بیزنان 

آباد( در پی دسـتیابی بـه پاسـش     سیاست ساخت مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک )نمونه: هزار دستگاه شهر خرم

 س االت زیر است:

تحت مطالعه از واحدهای استیجاری قانون برنامۀ سوم تـا   میزان کارایی )رضایتمندی کلی ساکنان( در محدوده -

 چه حد است؟

 های پایداری مسکن برخوردارند؟ واحدهای مسکونی تحت مطالعه به چه میزان از شاخص -

رابطۀ میزان کـارایی )رضـایتمندی سـاکنان( واحـدهای مسـکونی اسـتیجاری بـا برخـورداری ایـن واحـدها از            -

 شود؟ میهای پایداری چگونه تبیین  شاخص

 کند؟ تری را ایفا می های پایداری در کارایی مسکن نقش مهم یک از شاخص کدام -

 

 پیشینه و مبانی نظری پژوهش

 پیشینۀ تحقیق

گـرا   های غالـب و کمیـت   های کمی و پوزیتیویستی، دیدگاه طور کلی، با پیدایش دوران پسامدرنیسم و کنار رفتن دیدگاه به

هـای   های چندبعدی بـه مسـکن گـروه    ه نحوی که در همین زمان، اندک اندک دیدگاهدربارۀ مسکن نیز متحول شدند؛ ب

ها، استون برای اولین بار چنین ن ریاتی را مطـرح کـرد. ن ریـۀ وی در اصـطالح      درآمد مطرح گردیدند. در همین سال کم

ۀ پایدار و در ترکیـب بـا   گردد. بعدها همین ن ریه بس، یافت و پس از مطرح شدن ن ریۀ توسع خالصه می« فقر سرپناه»

هـای   زمان بـا تحـول در دیـدگاه    درآمد شکر بخشید. هم های کم آن، مفهوم پایداری مسکن قابر استطاعت را برای گروه

های هـدف انجـام    هایی در زمینۀ توجه به پایداری مسکن برای گروه درآمد، پهوهش های کم ن ری مرتب، با مسکن گروه

هـای   طرح ن ریۀ فقر سرپناه، تالش کرده است با توجه به کفایت درآمد خانوار، هم هزینه (، با2006گرفته است. استون )

وجوی حفظ سطح مناسبی  های ضروری غیرمسکونی را در ن ر گیرد. وی به این روش در جست مسکن و هم دیگر هزینه

هـای   بـیش از شـرای، و ویهگـی   ادبیات پیشین به سبب تمرکز آن بر قیمت مسـکن   از استانداردهای زندگی بوده است. از

هـای کیفـی اسـتطاعت     . سیلینگ و فیبس، تحلیرBogdon & Can, 1997)ای مسکن انتقاد شده است ) مکانی و محله
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. آنهـا دریافتنـد   (Seeling & Phibbs, 2006) اند  کار برده درآمد به مسکن را برای درک چگونگی برداشت مستأجران کم

کننـد. آنهـا    اطقی را که دارای معیارهای مکانی ضعیف و امکانات کم باشند انتخاص نمـی درآمد اغلب من که خانوارهای کم

متوجه شدند که هر چند هزینه یکی از معیارهای اساسی است، رف  نیازها یا ترجیحات سـاکنان و مکـان و مجـاورت بـه     

های بیشتر باشـد   بهای صرف هزینه خدمات و تسهیالت برای بسیاری از خانوارها اولویت دارد؛ حتی اگر چنین انتخابی به

کنـد کـه عـالوه بـر فاکتورهـای صـرفام اقتفـادی،         و از ن ر مالی فشار بیشتری را تحمر کنند. مطالعۀ آنها مشخص مـی 

 ها نیز بر درک خانوارها از استطاعت تأثیرگذار است. ای از ویهگی مجموعه

سکن عمومی هوانگهو در چین، ا عـان داشـتند کـه    محققان در پهوهشی با عنوان ارزیابی رضایتمندی سکونتی در م 

شـمار   به  های اصلی م ثر بر رضایتمندی سکونتی ای، تسهیالت عمومی و مشخفات واحد مسکونی، از عامر محی، محله

. محی، اجتماعی و مقایسۀ محالت توس، ساکنان نیز در میزان رضـایتمندی سـاکنان   )(Huang & Du, 2015 روند  می

در حالی است که رضایتمندی از قیمت مسکن و ابعاد اقتفادی آن دارای کمترین اهمیت در رضـایتمندی   م ثر است. این

اند. شـایان  کـر اسـت کـه      سکونتی است. آنچه گفته شد برخی از این تجربیات مرتب، با پایداری مسکن در سطح جهانی

نام دربارۀ کشـوری همچـون ایـران مفـداق     توانند عی نمی -مطرح شده در مطالعات جهانی -های پایداری مسکن  شاخص

شده، با وضعیت فقر مسکن در ایران، قابلیت اسـتطاعت   داشته باشند، یا معنادار باشند؛ از این رو الزم است معیارهای گفته

ریزی مسکن کشور تطبیـق   های هدف و ن ام برنامه اجتماعی، فرهنگی گروه -درآمد ایران، شرای، اقتفادی های کم گروه

 شده و تعدیر شوند.داده 

ویهه مسکن اجتماعی به شرح زیر انجـام   درآمد و به های کم های مسکن گروه هایی در زمینۀ سیاست در ایران، پهوهش

پذیری اهداف سیاست مسکن استیجاری  (، در پهوهشی با عنوان ارزیابی میزان تحقق1387شده است: عبدی و خسروی )

پذیری اهداف دولت برای سیاست مسـکن اسـتیجاری    هران( با بررسی میزان تحققدر ایران )نمونۀ تحت مطالعه: استان ت

به معرفی مزایا و معایب این سیاست پرداخته و با مشخص کردن موان  و مشکالت موجود، راهکارهایی را برای حر ایـن  

ی بسیار زیـاد اسـت. سـرانلو و    اند که میزان نارضایتی از این واحدهای مسکون اند. آنها ا عان داشته مشکالت پیشنهاد داده

، واحـد مسـکن اسـتیجاری در امامیـه مشـهد      174مسکن استیجاری، طرح و ساخت ای با عنوان  (، در مقاله1380هیئت )

مسکن استیجاری، مشکالت پـس از سـکونت، بررسـی مـوردی: مجتمـ  مسـکونی       ای با نام  (، در مقاله1380بابایی ) گر

ریـزی کشـور، بـا عنـوان      (، در پهوهشی برای سازمان مدیریت و برنامه1383هدی )و مطوف و زا استیجاری سروناز کرج،

اند. از سوی دیگر، بـا در ن ـر گـرفتن     های ایران را بررسی کرده های ن ری و تجربه ، پایهطرح ارزیابی مسکن استیجاری

تـوان   درآمد می های کم ههای دولت در زمینۀ تأمین مسکن برای گرو سیاست مسکن استیجاری به عنوان یکی از سیاست

(، 1393هـا، پورمحمـدی و اسـدی )    گرفته در این زمینه نیز اشاره کـرد. در یکـی از ایـن پـهوهش     های صورت به پهوهش

درآمد شـهری )مطالعـۀ مـوردی: شـهر      های کم های دولتی تأمین مسکن دربارۀ گروه ارزیابی سیاستتحقیقی علمی با نام 

های دولتی تـأمین مسـکن همـواره بـا نگـرش کمـی        ش آنها حاکی از آن بود که سیاستانجام دادند. نتایج پهوهزنجان( 

صورت گرفته است و این امر در میزان موفقیت آن تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، شایان  کر است که تاکنون هـیچ  

طـور خـا  صـورت     ان بـه طور عام و مسکن اسـتیجاری در ایـر   درآمد به های کم پهوهشی در زمینۀ پایداری مسکن گروه
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شمار  نگرفته است. از این رو موضوع مورد ن ر از ویهگی تازگی و نو بودن برخوردار است که این نکته از مزایای تحقیق به

 رود. می

 

 لزوم دخالت دولت برای تأمین مسکن و راهکارهای آن

کند، بسـیاری از اقتفـاددانان    ود حرکت نمیدرآمد همواره در مسیر بهینۀ خ با توجه به اینکه تأمین مسکن برای اقشار کم

کنند. شکاف  درآمد را از مفادیق شکست بازار معرفی کرده و دولت را به دخالت در بازار مکلف می تأمین مسکن اقشار کم

لت کند. به همین سبب، یکی از دالیر دخا شدت متأثر می بها را نیز به عرضه و تقاضا عالوه بر تأثیر بر قیمت مسکن، اجاره

هـای تـأمین    طور کلـی، سیاسـت   درآمد است. به درآمد و حتی میان های کم دولت در بازار مسکن، تأمین مسکن برای گروه

. سیاسـت تـأمین مـالی    2. سیاست ساخت مسکن؛ 1بندی کرد:  توان در چهار گروه دسته درآمد را می های کم مسکن گروه

 (.14: 1390زی )خدایی و میره، . سیاست توانمندسا4. سیاست زمین و خدمات؛ 3مسکن؛ 

 

 سیاست اجتماعی و مسکن اجتماعی

دهی ن ام اقتفادی است و در معنای خا  خـود بـه نحـوۀ تـأمین      سیاست اجتماعی در معنای عام آن، به معنای سامان

مجموعۀ سیاست یافته،  شود. در کشورهای توسعه ها و... مربوط می ای، یارانه ای و غیربیمه های بیمه اجتماعی یعنی پوشش

کند که نیازهای پایۀ اعضای جامعـه را بـرآورده کنـد. بـدین لحـاظ سیاسـت        ای عمر می اجتماعی )عام و خا ( به گونه

های اقتفادی دولت و دخالت دولت در بازار زمین و مسـکن بـرای تـأمین اجتمـاعی      اجتماعی در بخش مسکن، با برنامه

رو در ن ام تأمین اجتماعی ایران نیز همانند بسـیاری کشـورهای    این یابد. از های اجتماعی معنا می مسکن برای کلیۀ گروه

گردد؛ هرچند نبود سیاست اجتماعی تأمین مسکن  های هدف می های مسکن برای گروه دیگر، مبالغ بسیاری صرف هزینه

طور خا  نتوانسته اسـت   بهریزی مسکن و تأمین اجتماعی  گرفته در زمینۀ برنامه طور عام و ناسنجیدگی اقدامات انجام به

هـای ملـی    های دولت در برنامـه  (. یکی از سیاست12: 1384درآمد را بهبود بخشد )اطهاری،  های کم مشکر مسکن گروه

زمـان بـا    توان یهور مسکن اجتماعی را هـم  مسکن، سیاست مسکن اجتماعی بوده است. در تجربیات جهانی مسکن، می

یافته، فدف ایجاد مسکن اجتماعی  ر قرن نوزدهم میالدی دانست. در کشورهای توسعهیهور آثار و نتایج انقالص صنعتی د

های خطرنـاک اجتمـاعی و ایجـاد تحـرک در      توان کنترل تقاضای فزایندۀ مسکن، ایجاد ثبات در بازار، مهار بحران را می

اجتماعی عمدتام مترتب بـر اهـداف   (. مسکن 18: 1390زاده،  اقتفاد ملی و کاهش نرخ بیکاری دانست )داوودپور و ابراهیم

شـود.   تر از استانداردهای الگوی مفرف مسکن تولیـد مـی   های قابر قبول و احیانام پایین اجتماعی است و بر اساس حداقر

اند که توان خرید از بـازار آزاد   سرپرست درآمد و خانوارهای بی های جوان، اقشار کم برداران این نوع مسکن عمدتام زوج بهره

توان واجد چنین شـرایطی دانسـت:    گردند. مسکن اجتماعی را می دارند. این واحدها صرفام در مناطق شهری احداث میرا ن

شـود؛   صورت انبوه ساخته می متر است؛ به 50شود که سطح زیربنای مفید آنها تا  مسکن اجتماعی به واحدهایی اطالق می

شـود،   گیرد؛ با مشارکت و دخالت دولت سـاخته مـی   برداران قرار می رهصورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار به به

ها و  شود، با مشارکت دولت، بانک سرمایۀ تولید این نوع مسکن که با هدف یک معضر اجتماعی و دخالت دولت تولید می
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مسـکن حـداکثر بـا     کننـدگان از ایـن نـوع    شود؛ استفاده برداران تأمین می سازمان تأمین اجتماعی و فروش سهام به بهره

 (.135: 1379شوند )پورمحمدی،  ای ساکن می طور اجاره درصد از درآمد خود، به 30پرداخت 

صورت برنامۀ مسکن استیجاری و اجاره به شرط تملیک بـه عنـوان    سیاست ساخت مسکن اجتماعی و واگذاری آن به

اری به مسکن ملکـی و تشـویق بخـش    های مکمر ساخت مسکن اجتماعی و با هدف تغییر نسبت مسکن استیج سیاست

واحـد مسـکونی    85186خفوصی به ساخت مسکن استیجاری تفویب شد و به اجرا درآمد. بدین من ور، در برنامۀ سوم، 

های جـوان و   شده در قانون )زوج های هدف تعیین استیجاری شروع به احداث و به صورت اجاره به شرط تملیک، به گروه

هـای جـوان و راه    ار شد. در حقیقت سیاست مسکن استیجاری یک راه حر موقـت بـرای زوج  زنان سرپرست خانوار( واگذ

دار شـدن ندارنـد،    درآمـدی کـه اصـالم امکـان خانـه      3تـا   1های درآمدی  حلی دائمی برای زنان بدون سرپرست و دهک

 50د از سـهم دولـت،   درصـ  50های این سیاست نیز به این صـورت بـود:   شود. مناب  مالی برای تأمین هزینه محسوص می

 (.79: 1387درصد از طریق تسهیالت بانکی )عبدی و خسروی، 

 

 های آن پایداری مسکن و شاخص

های مسکن نیز مـورد توجـه    قیمت، دیگر جنبه درآمد شهری به مسکن ارزان های کم امروزه عالوه بر لزوم دسترسی گروه

ها ابعادی فراتر از بعد اقتفادی در ن ـر گرفتـه    گونه از مسکن طوری که در مجام  آکادمیک برای این است؛ به  قرار گرفته

محیطی و فیزیکی  فرهنگی، زیست -درآمد نیز چهار بعد اقتفادی، اجتماعی های کم شود. هم اکنون برای مسکن گروه می

ت نیـز  قیم (. بدین گونه، مسکن ارزان;Zanganeh, 2013) Mulliner & Malliene 2013مورد توجه قرار گرفته است 

 شده شرح داده شده است: دارای کارایی است و ساکنان از آن راضی خواهند بود. در زیر ابعاد گفته

 های مسکن پایدار )ابعاد اجتماعی فرهنگی و ابعاد ااتصادی( . ابعاد و زیرشاخص1جدول 

 ها زیرشاخص ها ویهگی ابعاد

ی
ی و فرهنگ

ابعاد اجتماع
 

 

ار و منطبق بر روش زنـدگی و  هدف اصلی مسکن، ایجاد محیطی سازگ

 اقتفادی و فرهنگی انسان است. -های اجتماعی ویهگی

هـای محیطـی و فرهنـگ     عوامر مشترک اجتماعی شامر همـۀ جنبـه  

هـای   ترین عوامر تأثیرگذار بر مسکن و محـی،  اجتماعی است و از مهم

 اند. مسکونی

گیـری مسـکن،    هـای محیطـی بـر شـکر     یکی از تأثیرگـذارترین جنبـه  

 ای از عوامر اجتماعی است. هسلسل

 ابعاد اجتماعی

 میزان دسترسی -

 احساس تعلق به مکان -

 رواب، اجتماعی -

 امنیت اجتماعی و ایمنی -

 ابعاد فرهنگی

 (1390؛ پوردیهیمی، 1386؛ پیمان، (Rapaport, 1969 مناب 
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ی
فاد

ابعاد اقت
 

درآمد  کم مندی از مسکن مناسب برای خانوارهای های بهره ایجاد زمینه

رفت از فقر و مساعد شـدن شـرای، بـرای     تواند یکی از عوامر برون می

 بهتر شدن شرای، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و... باشد.

 ها های مسکن به کر هزینه نسبت هزینه -

 میزان درآمد خانوار -

 شرای، مالکیت مسکن -

 های مسکن از درآمد سهم هزینه -

 خدمات و...هزینۀ دسترسی به  -

 های مسکن رضایتمندی از هزینه -

 (1388؛ ستارزاده، 1384؛ عزیزی، 1391؛ قرخلو و همکاران، 1386)پیمان،  مناب 
 

هـای مـ ثر در    تـرین م لفـه   فرهنگـی همـواره از مهـم    -های مرتب، با پایداری مسکن، ابعاد اجتمـاعی  در همۀ ن ریه

هـای   شوند. تناسب مسکن با سبک زندگی و شیوه درآمد محسوص می ی کمها ویهه برای گروه گیری مسکن پایدار به شکر

های مسکونی برای ایجاد زمینۀ تعامالت اجتماعی، میزان دسترسی به مراکز  اجتماعی و اقتفادی ساکنان، طراحی مجتم 

های  ترین ویهگی مفرهنگی و...، احساس تعلق به مکان، رواب، اجتماعی، امنیت اجتماعی و ایمنی ساکنان از مه -آموزشی

درآمد، در ایـن پـهوهش سـعی     های کم مسکن پایدار است. به سبب اهمیت این ابعاد در افزایش کارایی مسکن برای گروه

گرفته، ابعاد اقتفادی مسکن را از  شده صورت گیرد. همچنین مطالعات صورت های گفته شده است تأکید بیشتری بر م لفه

هـایی همچـون نسـبت     انـد. شـاخص   هـای هـدف برشـمرده    رده کردن انت ارات گروههای م ثر در برآو ترین شاخص مهم

گذاری بخـش   ها و درآمد خانوار، هزینۀ مفالح ساختمانی و زمین مورد نیاز، میزان سرمایه های مسکن به کر هزینه هزینه

نۀ مسکن، متوس، قیمـت  ها و م سسات اعتباری و دولت، تولید سالیا شده از سوی بانک خفوصی تسهیالت اعتباری ارائه

احداث یک مترمرب  بنای مسکونی، وجود نهادهای مالی برای تأمین مسکن، متوس، قیمت زمین، متوسـ، زیربنـا و نـوع    

درآمـد بـه عنـوان سـاکنان مسـکن اجتمـاعی        های کم اند؛ هرچند با توجه به وضعیت اقتفادی گروه مالکیت، از این دسته

های اقتفادی مسکن به حداقر قابر قبول و به نوعی کـه در اسـتطاعت    شاخص )مسکن استیجاری(، تالش شده است تا

 مالی ساکنان باشد، کاهش یابند.

 های مسکن پایدار )ابعاد کالبدی( . ابعاد و زیرشاخص2جدول 

 ها زیر شاخص ها ویهگی ابعاد

ی(
ی)فیزیک

ابعاد کالبد
 

آن است؛ اهمیت آن به حدی است کـه   یکی از ابعاد مهم م ثر بر پایداری مسکن کیفیت ابعاد فیزیکی

شود و بر کیفیت زندگی سـاکنان مـ ثر    یکی از عوامر اصلی م ثر بر رضایتمندی ساکنان نیز قلمداد می

هـای اجتمـاعی، وندالیسـم، افسـردگی،      های روحـی، آسـیب   است. کیفیت کالبدی مسکن را بر بیماری

وسـاز،   ضمن آنکه کیفیـت پـایین سـاخت   اند.  گیری سوءین م ثر دانسته های عفبی و حتی شکر تنش

دهـد و   های نگهداری مسکن را افـزایش مـی   آورد؛ زیرا هزینه کاهش رضایتمندی ساکنان را فراهم می

 کند. انجام آن را دشوار می

 ابعاد کمی

 ابعاد کیفی

 (Enosh et al., 1984; Bonnefoy, 2007; Kahraman, 2013; Baiden et al., 2011) مناب 
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ابعاد فیزیکی از عوامر م ثر در پایداری مسکن است. اهمیت این ابعاد به حدی است کـه از عوامـر مـ ثر بـر      کیفیت

شوند. ابعـاد فیزیکـی درون واحـدهای مسـکونی همچـون بهداشـت، امکانـات آشـرزی و          رضایتمندی مسکن قلمداد می

ها، محـر قرارگیـری    نه و...(، تعداد و اندازۀ اتاقها )اتاق نشیمن، اتاق خواص، آشرزخا وشو، تهویه، تنوع در شکر اتاق شست

گیر بودن و روشنایی، از متغیرهای مهم  های بهداشتی، وجود فضاهای بازی برای کودکان، تراس، آفتاص آنها، نوع سرویس

فیزیکی مسکن است. به همین سبب در این پهوهش سعی شده است حـداقر ابعـاد فیزیکـی مـ ثر در پایـداری مسـکن،       

 درآمد بررسی شود. های کم با سطح اقتفادی گروهمتناسب 

 محیطی( های مسکن پایدار )ابعاد زیست . ابعاد و زیرشاخص3جدول 

 ها زیرشاخص ها ویهگی ابعاد

ی
ت محیط

ابعاد زیس
 

انـد، یـا بـرای رفـاه وی پـر       مواهب اکولوژیک قابر جایگزین نیستند و برای بقـای بشـر ضـروری   

محیطی را  های طبیعی بحرانی نامید. ابعاد زیست وان آنها را سرمایهت اند و به همین سبب می اهمیت

هـای آینـده دانسـت. ضـمن آنکـه       توان با مدیریت مناب  طبیعی با هدف حفظ آنها برای نسـر  می

طور حفظ کیفیـت آص آشـامیدنی و    ها، تنوع زیستی و همین اندازها، بوم مسائلی همچون حفظ چشم

کن یک سرمایۀ ثابت و به لحاظ عملکردی بادوام است. مسـکن ایـن   گیرد. مس هوا را نیز در بر می

های متفاوت، مواد و مفالح قابر بازیافت را برای ساخت مـورد اسـتفادۀ    قابلیت را دارد که به شیوه

 مجدد قرار دهد.

های  استفاده از انرژی

 تجدیدپذیر

ــرای،  کیفیـــت و شـ

 آوری زباله جم 

ــکالت   ــود مشـ وجـ

 محیطی در محله

 

 (Singh & Pandey, 2012; National Urban Housing & Habitat Policy, 2007) مناب 
 

محیطی )اکولوژیک( آن است، زیرا جایگزینی نـدارد و بـرای بقـای     های پراهمیت مسکن، مواهب زیست یکی از جنبه

ت. از ایـن رو  محیطـی آن اسـ   بشر پراهمیت است. بر همین اساس، یکی از رئوس اصلی پایداری مسکن، پایداری زیسـت 

 درآمد انتخاص گردند. های کم های اکولوژیک متناسب با وضعیت اقتفادی گروه سعی شده است شاخص

 

 روش پژوهش

ای و میدانی انجام گرفته است. برای  ها با دو شیوۀ کتابخانه تحلیلی است و گردآوری داده -روش پهوهش از نوع توصیفی

های موجـود   نامه بر اساس ابعاد و شاخص ی استفاده شده است؛ س االت پرسشدستیابی به نتایج از رویکرد سنجش پایدار

ها میان ساکنان توزی  گردید. واحد تحلیر خانوار است و محدودۀ تحت مطالعـه،   در مدل مفهومی، تدوین شد و پرسشنامه

خت مسکن استیجاری در واحد متعاقب قانون سا 848آباد است. در این محدوده،  مسکن استیجاری هزار دستگاه شهر خرم

برنامۀ سوم توسعه پس از انقالص احداث گردیده است. با توجه به کوچک بودن جامعۀ مورد مطالعه، حجم نمونه با استفاده 

(. حجـم نمونـه بـا ایـن روش در     45: 1389از جدول حداقر نمونه برای جوام  آماری کوچک انتخاص شده است )مرادی، 

مورد افـزایش یافـت. از    120ه برآورد شده که برای دستیابی به نتایج بهتر، این رقم به نمون 88درصد  95سطح اطمینان 

گری صورت گرفت. برای تعیین پایایی و قابلیت اعتمـاد ابـزار سـنجش، از     این تعداد نمونه، با شیوۀ تفادفی ساده پرسش
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دی از متخففـان مسـکن بررسـی و اصـالح     نامه را تعدا روش آزمون آلفای کرونباخ و برای تأیید روایی و اعتبار، پرسش

ها نیز بنا به جنس و نوع متغیرها و نیز بر حسب ماهیت فرضیات و رابطۀ متغیرهـا   اند. در مرحلۀ تجزیه و تحلیر داده کرده

ای و نیـز رگرسـیون چندگانـه( و ضـریب همبسـتگی       نمونـه  تـک  Tهای آماری متناسب )آزمون  در مدل مفهومی، آزمون

رود. بـه همـین سـبب     کار مـی  های یک جامعه به ای عمومام برای مقایسۀ میانگین نمونه تک Tرفت. آزمون کار  پیرسون به

شود. از سوی دیگر، رگرسیون  های پهوهش و تحلیر س االت مربوط به آنها از این آزمون استفاده می برای بررسی فرضیه

کار رفته است. مدل عملیاتی پهوهش بـرای   غیر مستقر بهبینی تغییرات متغیر وابسته از طریق مت نیز به سبب قابلیت پیش

 1آباد در شـکر   های پایداری مسکن در مسکن اجتماعی؛ نمونۀ مسکن استیجاری هزار دستگاه شهر خرم سنجش شاخص

 شود. مشاهده می

 

 منب : مطالعات نگارندگان

 نمونۀ مسکن  های پایداری مسکن در مسکن اجتماعی؛ . مدل عملیاتی برای سنجش شاخص1شکل 

 آباد استیجاری هزار دستگاه شهر خرم

 

شده در بخش مبانی ن ری پهوهش، مدل مفهومی فوق برای پایداری مسـکن اجتمـاعی    های گفته با توجه به شاخص

هـای پایـداری مسـکن و     درآمد در چهار سطح استخراج شده است. با توجه بـه دامنـۀ وسـی  شـاخص     های کم برای گروه

های مورد ن ر تا حد قابر  گونه که در قبر اشاره شد، شاخص های پایین درآمد، آن ود در مسکن دهکهای موج محدودیت

برده  های نام فرهنگی در افزایش کیفیت زندگی گروه -قبول کاهش یافته است. ضمن آنکه به علت اهمیت ابعاد اجتماعی

 -چهار بعد مد ن ر بوده است: ابعاد اجتمـاعی  ها صورت گیرد. در این میان سعی شده است تمرکز بیشتری بر این شاخص
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فیزیکی )با دو زیرشـاخص ابعـاد کمـی و ابعـاد      -فرهنگی )با دو زیرشاخص ابعاد اجتماعی و ابعاد فرهنگی(، ابعاد کالبدی

کیفی(، ابعاد اکولوژیک و ابعاد اقتفادی. در این میان میزان دسترسی، احساس تعلق به مکـان، روابـ، اجتمـاعی، امنیـت     

 جتماعی و ایمنی  یر ابعاد اجتماعی مورد ن ر قرار دارد.ا

 

 معرفی محدودة تحت مطالعه

آباد به دنبال سیاست ساخت مسکن استیجاری یا اجاره  گرم شهر خرم های آپارتمانی هزار دستگاه واق  در محلۀ دره مجتم 

هـای جـوان و زنـان بـدون      کن زوجهای اول تا سوم درآمدی و با هدف بهبـود وضـعیت مسـ    به شرط تملیک، برای گروه

 سرپرست در برنامۀ سوم توسعه، پس از انقالص اسالمی ایجاد شد.

 

 آباد . مواعیت محلۀ هزار دستگاه در شهر خرم1نقشۀ 

 (1391منب : مهندسان مشاوره بعد تکنیک، )

پور واق  شـده   رشاد شفی آباد در قسمت شمالی بلوار شهید ف مجموعۀ آپارتمانی هزار دستگاه در شمال غربی شهر خرم

واحد مسکونی اسـت. واحـدهای مسـکونی مـورد ن ـر بـه من ـور ایجـاد          844است. تعداد دقیق این واحدهای آپارتمانی 

اند. در ساخت این واحدها سعی شده اسـت بـا اسـتفاده از     های پایین درآمدی احداث شده قیمت برای گروه واحدهای ارزان

شدۀ مسکن به حداقر کاهش یابـد.   سازی، قیمت تمام سازی و کوچک انداز، انبوه ی پسگانۀ مسکن اجتماعی یعن اصول سه

هـای   صورت آپارتمان شده به مترمرب  است. واحدهای مسکونی گفته 50از این رو، متراژ زیربنای همۀ واحدهای مسکونی 

 اند. چهار واحدی در چهار طبقه ایجاد شده
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 های پژوهش یافته

 شهای توصیفی پژوه یافته

های مسکن اجتمـاعی ایـران )نمونـه: مسـکن اسـتیجاری هـزار دسـتگاه شـهر          برای سنجش پایداری مسکن در سیاست

نامه بر اساس طیف لیکرت تدوین شدند. برای کسـب   فرض این پرسش های پیش ای تهیه شد و گویه نامه آباد( پرسش خرم

نامه این پهوهش بیانگر پایایی قابر  فای کرونباخ برای پرسشکار رفت. میزان آل اطمینان از روایی آزمون، آلفای کرونباخ به

 گزارش شده است. 7/0قبول است، زیرا مقدار آن باالتر از 

 نامه . میزان آلفای کرونباخ برای پرسش4جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد سواالت

62 80/0 

 1394منب : محاسبات نگارندگان،  

 

 نامه به شرح زیر  کر گردیده است: پرسشهای توصیفی مربوط به  داده 5در جدول 

 

 نامه های توصیفی پرسش . داده5جدول 

های توصیفی  داده

 نامه پرسش

 جنس سرپرست

 خانوار
 وضعیت مالکیت نوع اشتغال

زن طبقات
رد 

م
تی 

دول
صی 

فو
خ

 

زاد
آ

ته 
شس

ازن
ب

 

کار
بی

ک 
مال

جر 
ستأ

م
ت 
دم
 خ
ابر
 بر
در

 

ی
جان

م
 

 

 2 2 6/68 5/27 5/23 00/2 2/39 8/9 5/25 4/82 6/17 نتایج به درصد

 1394منب : محاسبات نگارندگان، 

 

شـوندگان در   درصد پرسـش  2/39درصد سرپرستان خانوار مرد بودند. دربارۀ نوع اشتغال نیز  4/82مطابق جدول باال، 

درصـد از   6/68انـد. از ن ـر نـوع مالکیـت نیـز       درصد آنها نیز فاقـد شـغر بـوده    5/23مشاغر آزاد به کار اشتغال دارند و 

بـه   6های توصیفی در چهار سـطح مـدل در جـدول     اند. آماره درصد مالک مسکن بوده 5/27گویان مستأجر بودند و  پاسش

 شرح زیر  کر شده است:
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 های توصیفی پژوهش در چهار سطح مدل . آماره6جدول 
سطوح

 

 ها شاخص

 آماره

 ها شاخص سطوح

 آماره

 میانه میانگین
انحراف 
 معیار

 میانه گینمیان
انحراف 
 معیار

رم
ها
 چ
طح

س
 

 56/0 2/3 00/3 میزان دسترسی

وم
ح د

سط
 

 -ابعاد اجتماعی 
 فرهنگی

58/2 5/2 49/0 

احساس تعلق به 
 مکان

10/2 0/2 64/0 
 47/0 0/3 95/2 ابعاد کالبدی

 70/0 3/2 30/2 رواب، اجتماعی

امنیت اجتماعی و 
 ایمنی

 77/0 3/2 54/2 یطیابعاد زیست مح 52/0 7/2 70/2

وم
 س
طح

س
 

 72/0 5/2 59/2 ابعاد فرهنگی

 39/0 5/2 59/2 ابعاد اقتفادی

 39/0 5/2 58/2 ابعاد اجتماعی

ول
ح ا

سط
 

 69/0 6/2 7/2 ابعاد کیفی 35/0 6/2 60/2 پایداری مسکن

 57/0 2/3 2/3 ابعاد کمی

 80/0 5/2 30/2 کارایی مسکن

 1394ب : محاسبات نگارندگان، من

 

دهد که در سطح اول مدل کمترین میانگین متعلق به احسـاس    کر شد، نشان می 6های توصیفی که در جدول  آماره

در سطح میانگین بـرآورد شـده    0/3بوده است. در این سطح از مدل تنها شاخص دسترسی  1/2تعلق به مکان با میانگین 

( بوده است. در سطح سوم مدل نیـز  3ها کمتر از میانگین مورد انت ار ) انگین دیگر شاخصاست. این در حالی است که می

های این سطح، میانگین دو شاخص  از باالترین میزان برخوردار بوده و در میان همه شاخص 2/3شاخص کمی با میانگین 

 95/2سطح دوم مدل ابعاد کالبـدی فیزیکـی   اند. در  دارای کمترین مقادیر بوده 59/2و ابعاد فرهنگی  58/2ابعاد اجتماعی 

ترین میانگین را دارند. در سطح اول  محیطی پایین و ابعاد زیست 58/2فرهنگی  -دارای باالترین میانگین و ابعاد اجتماعی

توان گفت میـانگین بـرای    طور کلی، می بوده است. به 30/2و برای کارایی  66/2مدل نیز میانگین برای شاخص پایداری 

 ر سطح مدل تنها برای دو شاخص دسترسی و ابعاد کمی در حد متوس، مورد انت ار بوده است.چها

 

 های استنباطی پژوهش یافته

 مشهود است. 7ای در جدول  نمونه تک Tدر این بخش از پهوهش نتایج آزمون آماری 
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 جتماعیهای مسکن ا ای برای سنجش پایداری مسکن در سیاست نمونه تک T. نتایج آزمون 7جدول 
سطح چهارم

 

 ها شاخص
 حد ها آماره

 نتیجه آزمون
 پایین باال T p-value میانگین

 H0رد  -4/0 27/0 012/0 55/1 12/3 میزان دسترسی

 H0رد  -08/1 -70/0 00/0 -06/10 10/2 احساس تعلق به مکان

 H0رد  -87/0 47/0 00/0 -80/6 33/2 رواب، اجتماعی

 H0رد  -38/0 -10/0 01/0 -38/3 75/2 یامنیت اجتماعی و ایمن

سطح سوم
 

 H0رد  -62/0 -21/0 00/0 -10/4 58/2 ابعاد فرهنگی

 H0رد  -50/0 -30/0 01/0 -10/7 57/2 ابعاد اجتماعی

 H0رد  -49/0 -10/0 00/0 -00/3 70/2 ابعاد کیفی

 H0رد  04/0 34/0 00/0 57/2 0/3 ابعاد کمی

سطح دوم
 

 H0رد  -58/0 -29/0 00/0 -20/6 57/2 رهنگیف -ابعاد اجتماعی

 H0رد  -18/0 08/0 04/0 -71/0 95/2 فیزیکی -ابعاد کالبدی

 H0رد  -67/0 -24/0 00/0 -30/4 54/2 ابعاد زیست محیطی

 H0رد  -52/0 -30/0 00/0 -74/7 58/2 ابعاد اقتفادی

سطح اول
 

 H0رد  -43/0 -24/0 00/0 -80/6 66/2 پایداری مسکن

 H0رد  -90/0 -45/0 00/0 -94/5 30/2 کارایی مسکن

 1394منب : محاسبات نگارندگان، 
 

در  p-Valueشود، زیرا مقـدار   ها در همۀ سطوح رد می برای همۀ شاخص H0دهد که فرض  نشان می 7نتایج جدول 

هـای متفـاوت در    ۀ شاخصای که برای مقایس نمونه تک Tگزارش شده است. در حقیقت آزمون  05/0همۀ موارد کمتر از 

رود، بیانگر آن است که سطح خطا کمتر از آن است که نتیجۀ آزمون ناشـی از آن باشـد؛ بـه همـین      کار می یک نمونه به

شده برای  شوند. در این راستا کمترین مقادیر مشاهده درصد تأیید می 95های پهوهش در سطح اطمینان  سبب همۀ فرضیه

فرهنگـی( اسـت. در مقابـر، در     -های ابعـاد اجتمـاعی   اس تعلق به مکان )از زیرشاخصسطح چهارم مدل مربوط به احس

هـای ابعـاد    دارای باالترین مقدار بوده است. در سطح دوم مدل، شـاخص  12/3همین سطح شاخص دسترسی با میانگین 

اند. در سطح دوم مدل  ین بودهدارای بیشترین و کمترین میزان میانگ 57/2و  2/3ترتیب با مقادیر  کمی و ابعاد اجتماعی به

اند. به عبـارت دیگـر، در ایـن سـطح از مـدل، همـۀ ابعـاد         ها زیر میانگین مورد انت ار گزارش شده میانگین همۀ شاخص

هـای   اند. ضمنام در این سطح از مدل از میان شاخص چهارگانۀ سازندۀ شاخص سطح باالتر )پایداری( کمتر از متوس، بوده

فیزیکـی   -محیطی و ابعاد اقتفادی( ابعاد کالبـدی  فیزیکی، ابعاد زیست -فرهنگی، ابعاد کالبدی -تماعیچهارگانه )ابعاد اج

اند. در سطح اول )پایداری  فرهنگی دارای کمترین میزان ارزیابی شده -محیطی و ابعاد اجتماعی دارای بهترین میانگین و ابعاد زیست

 اند. کمتر از میانگین ارزیابی شده 3/2و کارایی مسکن با میانگین  66/2با مقدار آباد(  مسکن اجتماعی محلۀ هزار دستگاه شهر خرم
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ها و  ، نتایج تحلیر رگرسیون برای مشخص شدن میزان اهمیت هر یک از شاخص8در قسمت بعدی، در قالب جدول 

 شود. ها در نمونۀ تحت مطالعه  کر می زیرشاخص

 های پایداری مسکن زمان برای شاخص رسیون ساده به روش هم. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره و رگ8جدول 

سطوح
 

 ها زیر شاخص شاخص
 ضریب غیراستاندارد

(B) 

 ضریب استاندارد

(β) 

F 
 

P-Value 

سطح چهارم
 

 

 ابعاد اجتماعی

 00/0 32/7 -19/0 -16/0 میزان دسترسی

 00/0 32/7 45/0 63/0 احساس تعلق به مکان

 00/0 32/7 67/0 08/0 رواب، اجتماعی

 00/0 32/7 30/0 46/0 امنیت اجتماعی و ایمنی

سطح سوم
 ابعاد اجتماعی فرهنگی 
 02/0 50/8 08/0 09/0 ابعاد اجتماعی

 04/0 50/8 47/0 00/1 ابعاد فرهنگی

 ابعاد کالبدی فیزیکی
 00/0 67/3 31/0 38/0 ابعاد کیفی

 00/0 67/3 14/0 21/0 ابعاد کمی

سطح دوم
 

 

 اری مسکنپاید

 01/0 79/4 27/0 44/0 فرهنگی -ابعاد اجتماعی

 01/0 79/4 14/0 25/0 فیزیکی -ابعاد کالبدی

 01/0 79/4 23/0 25/0 محیطی ابعاد زیست

 01/0 79/4 19/0 40/0 ابعاد اقتفادی

سطح 

اول
 

 00/0 57/19 53/0 25/1 پایداری مسکن

 (1394ت نگارندگان، )منب : محاسبا   متغیر وابسته: کارایی مسکن
 

نشـان   00/0( و میزان خطای 32/7) Fزمان در سطح چهارم مدل، با توجه به مقدار  نتایج رگرسیون چندگانه به روش هم

 شود: صورت زیر نوشته می دهد که این رگرسیون بسیار معنادار است. ضرایب رگرسیون برای این سطح از مدل به می

   , , ,  /  /   /   /   /|  E Y X X X x X x x x     1 2 3 4 1 2 3 40 13 0 19 0 45 0 67 0 30 
های بتا، شاخص رواب، اجتماعی در سطح چهارم مدل، بیشترین نقش را در کارایی مسـکن در نمونـۀ    توجه به وزنبا 

 تحت مطالعه دارد.

کمتـر از   P-Value ( و میـزان  50/8) Fفرهنگـی مقـدار    -در سطح سوم مدل برای متغیرهای سازندۀ ابعاد اجتماعی

 رایب رگرسیون برای سطح سوم مدل عبارتند از:است؛ به همین سبب رگرسیون معنادار است. ض 05/0

 ,  / /  /  |E Y X X x x  1 2 1 28 50 0 08 0 47 
ترین نقش در افزایش کارایی مسـکن   در میان دو زیرشاخص ابعاد اجتماعی و ابعاد فرهنگی، ابعاد فرهنگی دارای مهم

 بوده است.
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رگرسیون چندمتغیره به سـبب  فیزیکی نیز تحلیر  -های سازندۀ ابعاد کالبدی در همین سطح از مدل برای زیرشاخص

 است:  ، رگرسیون معنادار بوده و ضرایب رگرسیون برای آن بدین شرح00/0( و سطح خطای 67/3) Fمقدار 

 , / /  /  |E Y X X x x  1 2 1 24 79 0 31 0 14 
 در میان دو شاخص ابعاد کمی و کیفی نیز، ابعاد کیفی در افزایش کارایی م ثرتر بوده است.

 کند: ( معناداری رگرسیون را به شرح زیر تأیید می00/0و سطح خطا ) F (75/4)در سطح اول مدل نیز، مقدار 

           , , ,  /  /   /   /   /  |E Y X X X x X x x x     1 2 3 4 1 2 3 41 25 0 27 0 14 0 23 0 19 
 27/0فرهنگـی بـا مقـدار     -در این سطح از مدل، در میان ابعاد چهارگانۀ سـازندۀ پایـداری، شـاخص ابعـاد اجتمـاعی     

ه میان دو متغیر پایداری و کارایی مسکن، با استفاده بیشترین نقش را در میزان کارایی دارد. در ادامه سعی شده است رابط

است. میـزان   54/0بیانگر همبستگی متوس، با مقدار  8از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شود. در این خفو  جدول 

P-Value  است. 00/0نیز 

طریـق آزمـون   هـای پایـداری مسـکن و کـارایی مسـکن از       ضمنام برای حفول نتایج بهتر، رابطۀ ابعاد و زیرشـاخص 

  کر شده است. 10همبستگی پیرسون بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول 
 

 

 . آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه دو متغیر پایداری و کارایی مسکن9جدول 

 P-Value میزان همبستگی ابعاد

 00/0 54/0 پایداری و کارایی مسکن

 1394منب : محاسبات نگارندگان،     
 

 

 

 های پایداری مسکن و کارایی مسکن . نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای ابعاد و زیرشاخص10ول جد
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تغیرهای یادشده و کارایی مسکن همبستگی مسـتقیم  ضرایب همبستگی و سطح خطا بیانگر آن است که میان همۀ م

برده، میزان همبستگی میان احساس تعلـق بـه مکـان و پایـداری بیشـترین میـزان        و معنادار وجود دارد. در میان ابعاد نام

( نسبت به دیگـر متغیرهـا وجـود دارد. در میـزان همبسـتگی میـان شـاخص ابعـاد         57/0همبستگی )با میزان همبستگی 

از ن ر شدت همبستگی در رتبۀ بعدی قرار گرفته است. ضریب همبستگی میان  50/0و کارایی مسکن به میزان اجتماعی 

 54/0برآورد شده است، ضمنام ضریب همبستگی میان پایـداری مسـکن و کـارایی آن     2/0متغیرهای ابعاد کمی و کارایی 

 دهد. محاسبه شده که همبستگی قوی دو متغیر را نشان می

 

 ریگی نتیجه

ریزی مسکن مطرح بـوده اسـت.    های برنامه های اجتماعی در بیشتر ن ام مسکن استیجاری به عنوان یکی از انواع مسکن

هرچند امروزه به دلیر پیامدهای اجتماعی و اقتفادی چنین واحدهایی، روندهای جهانی به مسکن حداقر و توانمندسازی 

، مسکن استیجاری نخستین بار در برنامۀ سوم توسـعه مـورد    وجود اینخانوارهای نیازمند مسکن متمایر گردیده است، با 

های  درآمدی برای زوج 3تا  1های  توجه قرار گرفت. سیاست مذکور به عنوان حرکتی در جهت تأمین مسکن برای دهک

ری مسـکن،  جوان و زنان فاقد سرپرست مورد توجه قرار گرفت. هم اکنون با توجه به مطرح شدن مباحث مربوط به پایـدا 

های مسکن در ایران فراهم آمده اسـت. در ایـن راسـتا، در پـهوهش      چارچوبی برای بررسی نتایج و میزان کارایی سیاست

های مسکن اجتماعی ایران )نمونه: مسکن استیجاری هـزار دسـتگاه    حاضر سعی شده است تا پایداری مسکن در سیاست

 -فرهنگی، ابعاد کالبدی -چهارگانۀ مسکن پایدار )ابعاد اجتماعی های آباد( سنجش شود. به همین سبب، شاخص شهر خرم

محیطی و ابعاد اقتفادی( و نقش آنها در افزایش میزان پایداری و کارایی مسکن بررسی شـد. نتـایج    فیزیکی، ابعاد زیست

ه به جـز در دو  طوری ک های تحت مطالعه است؛ به های توصیفی بیانگر پایین بودن میزان پایداری در همۀ شاخص جدول

ها کمتر از میانگین است. ضمنام مطابق نتـایج توصـیفی    ( میانگین دیگر شاخص2/3( و ابعاد کمی )0/3شاخص دسترسی )

، یعنی کمتر از میانگین مورد انت ار ارزیابی شده است. نتایج آزمـون  66/2پهوهش، میانگین شاخص کلی پایداری مسکن 

T ( دارای 70/2( و روابـ، اجتمـاعی )  1/2دهد که شاخص تعلق به مکان ) فی نشان میهای توصی نیز با تأیید نتایج جدول

انـد. وضـعیت    اند. تنها دو شاخص میزان دسترسی و ابعاد کمی در حد میانگین ارزیـابی شـده   کمترین میزان میانگین بوده

( 1380هش )سـرانلو و هیئـت،   برده بیانگر عدم رضایتمندی ساکنان از این واحدهای سکونتی است که با ادبیـات پـهو   نام

( در سـطح چهـارم   67/0دهد که شاخص رواب، اجتماعی ) مطابقت دارد. همچنین نتایج آزمون تحلیر رگرسیون نشان می

مدل، بیشترین نقش را در کارایی مسکن در نمونۀ تحت مطالعه دارد. ضمنام در میان دو زیرشاخص ابعاد اجتمـاعی و ابعـاد   

اند. از دو شاخص ابعاد کمی و کیفی،  ترین نقش در افزایش کارایی مسکن بوده ( دارای مهم47/0فرهنگی، ابعاد فرهنگی )

بیشـترین   27/0فرهنگـی بـا مقـدار     -( و در میان ابعاد چهارگانۀ سازندۀ پایداری، شاخص ابعاد اجتماعی31/0ابعاد کیفی )

های پایداری مسـکن، ابعـاد    سیون چندگانه، شاخصاند. بدین ترتیب، بر اساس تحلیر رگر نقش را در میزان کارایی داشته

اند  رواب، اجتماعی، ابعاد فرهنگی، ابعاد کیفی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی بیشترین نقش را در افزایش کارایی مسکن داشته

است؛ ( بوده Huang & Du, 2015اند. این وضعیت م ید تحقیقات پیشین ) و برای ساکنان در اولویت باالتری قرار داشته
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ای و محی، اجتماعی در افزایش رضایتمندی، بیش از ابعـاد   زیرا آنان نیز در پهوهش خود دریافتند که اهمیت محی، محله

اقتفادی مسکن است. از سوی دیگر، مطابق آزمون همبستگی پیرسون، میزان همبستگی میان دو متغیر کـارایی و تعلـق   

توان گفت مسـکن اسـتیجاری نتوانسـته اسـت      طور کلی می بوده است. به 50/0و ابعاد اجتماعی و کارایی  57/0به مکان 

انـد.   مسکن پایداری را به ساکنان ارائه دهد. به همین ترتیب، واحدهای مسکونی مورد ن ر از کارایی اندکی برخوردار بوده

وضـعیت در تطـابق بـا    توان گفت میزان پایین پایداری، میزان کارایی مسکن را کاهش داده است. این  به همین سبب می

ترتیـب، بهبـود    دهد کـه بـه   ( است. ضرایب همبستگی پیرسون نشان می1387نتایج تحقیقات پیشین )عبدی و خسروی، 

محیطـی بیشـترین رابطـه را بـا      فرهنگی و ابعاد زیسـت  -متغیرهای احساس تعلق به مکان، ابعاد اجتماعی، ابعاد اجتماعی

شوند. از سوی  های مسکن نادیده گرفته می برده معموالم در سیاست است که ابعاد ناماند. این در حالی  کارایی مسکن داشته

دیگر، شدت همبستگی بین متغیرهایی همچون ابعاد کمی و ابعاد اقتفادی با متغیر کارایی مسکن از نوع ضعیف ارزیـابی  

هـای   دهد که سیاسـت  شان می(، ن1393ها همچون مطالعات گذشته )پورمحمدی و اسدی،  شده است. نتایج این پهوهش

گونه واحدهای مسـکونی   دولتی تأمین مسکن متأثر از نگاه کمی به مسکن بوده و این وضعیت کاهش میزان موفقیت این

شده و با توجه به ادبیات ن ری موجود، مسکن استیجاری )بـه عنـوان یکـی از     را در پی داشته است. بر اساس نتایج گفته

نتوانسته است با تأمین صرف ابعاد اقتفادی و کمی، نیاز حقیقی ساکنان را برآورده کند؛ زیـرا  های مسکن اجتماعی(،  گونه

های جهانی و آنچه در ادبیات تحقیق بدان اشاره گردید، مسکن چیزی باالتر از سقفی باالی سـر محسـوص    مطابق ن ریه

ش کارایی و رضـایتمندی سـاکنان بسـیار    شود و سطوح باالی پایداری مسکن و باالخص متغیرهای اجتماعی در افزای می

اجتماعی و دیگر  -ای، وضعیت فرهنگی که ابعادی همچون دسترسی به تسهیالت عمومی، محی، محله اند. چنان پراهمیت

شـود در   اند. در این زمینه، پیشنهاد مـی  ترجیحات ساکنان، دارای نقش م ثری در افزایش رضایتمندی ساکنان قلمداد شده

طور در تـالش بـرای افـزایش کـارایی مسـکن اسـتیجاری موجـود، ابعـاد          ای آتی مسکن اجتماعی و همینه ریزی برنامه

ها از ساخت این واحدهای مسکونی،  زمان مد ن ر قرار گیرند، زیرا پس از گذشت سال طور هم چهارگانۀ پایداری مسکن به

ی، فروش مواد مخدر و اعتیـاد بـه آن، وقـوع    ترین محالت شهری از ن ر مشکالت اجتماع این مناطق به یکی از پرمسئله

انـد. در حقیقـت، عـدم     های اخالقی، امنیت پایین برای زنان و کودکان و... بـدل شـده   های اجتماعی، ناهنجاری بزهکاری

تر، حضور  گذاری افراد مرفه تملک واحدهای استیجاری توس، نیازمندان واقعی مسکن و تبدیر آنها به محلی برای سرمایه

گونه واحدهای  شده میزان امنیت اجتماعی این بهای اندک را فراهم آورده است. شرای، گفته متنوعی از افراد با اجاره گسترۀ

دهندۀ منزلت اجتماعی، خود به کاهش قیمت اجاره کمـک   های کاهش شدت کاهش داده است. حضور گروه مسکونی را به

فرهنگـی   -هـای اجتمـاعی   گونه تـالش بـرای بهبـود شـاخص    تر کرده است. به همین سبب هر کرده و وضعیت را بغرنج

 تواند در افزایش کارایی مسکن و کیفیت زندگی ساکنان بسیار م ثر باشد. می
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 منابع

 ، تهران.18، شمارۀ 1384(. فقر مسکن در ایران: سیاست اجتماعی، رفاه اجتماعی، پاییز 1384اطهاری، کمال؛ )

 .1390، تابستان 134مسکن، مسکن و محی، روستا، شمارۀ  (. فرهنگ و1390پور دیهیمی، شهرام؛ )

 ریزی مسکن، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران. ( برنامه1379پور محمدی، محمدرضا؛ )

هـای مسـکن مهـر شـهر زنجـان، نشـریۀ تحقیقـات کـاربردی علـوم           (. ارزیابی پروژه1392پورمحمدی، محمدرضا؛ اسدی، احمد؛ )

 .1393، تابستان 33ارۀ جغرافیایی، سال چهاردهم، شم

، وزارت راه 41های درآمدی، ففلنامۀ اقتفاد مسکن شـمارۀ   (. ویهگی مسکن خانوارهای شهری در طبقه1386پیمان، سید حسین؛ )

 و شهرسازی.

درآمـد شـهری، اولـین کنفـرانس      های کم (. مروری بر تجارص جهانی در زمینۀ تأمین مسکن گروه1390خدایی، زهرا؛ میره، محمد؛ )

 ، دانشگاه فردوسی مشهد.1390اقتفاد شهری ایران، آ رماه 

(. جایگاه جهانی مسکن اجتماعی، ففلنامۀ علمی آموزشی پهوهشـی فهـم و تـوان،    1390داوود پور زهره، ابراهیم زاده، محمد باقر؛ )

 کاربردی، پاییز. -دانشگاه جام  علمی

واحـد مسـکن اسـتیجاری در امامیـۀ مشـهد، مرکـز        174طرح و ساخت  (. مسکن استیجاری،1380سرانلو، ابوالفتح، هیئت، لطیفه؛ )

 تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران.

 .67/68، ففلنامۀ جمعیت شمارۀ 1385های جمعیتی مسکن ایران در سال  (. بررسی شاخص1388ستارزاده، داوود؛ )

سیاست مسکن اسـتیجاری در ایـران )نمونـۀ     پذیری اهداف (. ارزیابی میزان تحقق1387عبدی، محمدعلی؛ خسروی، محمد جواد؛ )

 مورد مطالعه: استان تهران(، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

، 23های مسکن شهری در ایران، نشریۀ هنرهای زیبا، شمارۀ  (. تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص1384عزیزی، محمد مهدی؛ )

 .1384پاییز 

اقتفـادی و تـأثیر آن بـر کیفیـت مسـاکن       -های اجتماعی (. بررسی شاخص1391)قرخلو، مهدی؛ مهدی، علی؛ مهدیان، معفومه؛ 

انداز جغرافیایی )مطالعـات انسـانی(، سـال     آباد شهر قم(، چشم نشین شیش نشین )مطالعۀ موردی: محلۀ حاشیه محالت حاشیه

 .1391، بهار 18هفتم، شمارۀ 
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