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 چکیده
ها را به  هاي اجتماعی دولت باشد که امروزه بخشی مهم از سياستگذاري هايی می مسکن از جمله حوزه

هاي  هاي کلی و سياست مشی خود اختصاص داده است. در کشور ايران، پس از انقالب اسالمی، خط

است و در قالب قانون  بينی شده هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پيش تأمين مسکن در برنامه

هاي مربوطه در دستور کار قرار گرفته و در جهت اجرايی برنامه توسعه، مصوب و از سوي دولت

هايی صورت گرفته است. بر مبناي اهميت و ضرورتی که سياستگذاري در حوزه  گرديدن آنها، تالش

نقش و جايگاهی را  مسکن در جوامع امروزي دارد، نوشتار حاضر با طرح اين سؤال اساسی که چه

هاي اجتماعی تدوين شده در حوزه مسکن در ايران پس از  توان براي نهاد دولت در سياست می

هاي  انقالب در نظر گرفت؟ با کاربست روش تحليل محتواي کيفی، درصدد بررسی سياستگذاري

انقالب در  هاي توسعه پس از ها در حوزه مسکن در قالب قوانين برنامه صورت گرفته از سوي دولت

باشد و  هاي چهارم و پنجم توسعه در کشور می ايران، است. جامعه آماري پژوهش، متون قوانين برنامه

 بندي يا فهرست وارسی است. ابزارگردآوري اطالعات، استفاده از سيستم رمزگذاري و مقوله

عه، سياست هاي حاصل از تحليل محتواي کيفی حاکی از آن است که در برنامه چهارم توس يافته

هاي فرسوده و تأمين مسکن کم درآمدها )مسکن مهر(  مسکن در راستاي سياست ساماندهی بافت

درآمد بوده تدوين گرديد و حرکتی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و تأمين مسکن خانوارهاي کم

هر، ايرانی، مسکن م-است و در قالب برنامه پنجم توسعه، با تأکيد بر الگوهاي شهرسازي اسالمی

هاي فرسوده، اسکان غيررسمی و توسعه پايدار در حوزه مسکن، اين مهم مدنظر  ساماندهی بافت

دولتمردان قرار گرفته است. در هر دو برنامه دولت از نقش پررنگ و اثرگذار در بخش مسکن 

 برخوردار است.

 هاي توسعه دولت، مسکن، سياست اجتماعی، برنامه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

توان نقش و جايگاه ها در ساخت و کارکرد دولت در دوران مدرن را میاز مهمترين دگرگونی

هاي اجتماعی دانست، تا جايی که برخی انديشمندان دولت در حوزه تدوين سياست

ها، احزاب و ايدئولوژيدانند و جريانسياستگذاري اجتماعی را مسأله محوري دولت مدرن می

سياست  (.96: 1899کنند )امجدي و همکاران، بندي میاي سياسی را حول اين محور دستهه

است و هدف آن ارتقاء برابري  2در حوزه نظر و عمل، زيرمجموعه سياست عمومی 1اجتماعی

نفع و انسجام اجتماعی براي منافع همه  هاي ذي ها براي افراد، برابري عامالن و گروه فرصت

هاي اجتماعی به  در قرن اخير، تدوين سياست (.Dani & Haan, 2008: 17)جانبه جامعه است 

بر  ها بوده است؛هاي دولت منظور برقراري رفاه اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی از دغدغه

هاي رفاهی از هر نوع مانند تأمين اجتماعی، سالمت، مسکن، آموزش و ... که  اين مبنا، برنامه

ها مرتبط مثابه موضوعات سياسی، مطرح و به دولت گردند، به د میموضوعات غيرسياسی قلمدا

 (. Alcock et al, 2008: 163اند ) گرديده

هايی که به مانند جمهوري اسالمی در ايران که براي ويژه براي دولت اين دغدغه و چالش، به

تر و  يار پررنگ( بس90: 1891تحکيم مبانی حکومتی خود ابتنا به پشتيبانی مردم دارد )قراخانی، 

اي عادالنه و برقراري رفاه اجتماعی در نتيجه  باشد؛ چراکه توزيع منابع به شيوه تر می بااهميت

شود؛ لذا  هاي کسب مشروعيت نظام سياسی قلمداد می هاي اجتماعی، يکی از پيشران سياست

را تضمين  هاي اجتماعی، بقا و مشروعيتشان کنند تا از طريق تدوين سياست ها تالش می دولت

 (. Dani & Haan, 2008: 62کنند )

گسترش نرخ شهرنشينی با توجه به خصوصيات اجتماعی و سياسی خاصی که دارد سبب 

( و مسئله مسکن 226: 1888گرديده است تا کاالي مسکن جايگاه مهمی پيدا کند )رنه شورت، 

د سريع شهرنشينی در نتيجه درآمد همراه با رش هاي کمويژه گروه و تأمين آن براي شهروندان، به

تعادل بين عرضه و تقاضاي  شهري و افزايش طبيعی جمعيت به دليل عدم-هاي روستامهاجرت

مسکن اهميت بيشتري يافته است؛ به طوري که در برخی از کشورها به يک معضل اجتماعی 

ت (. از سويی در ايران، رشد شتابان جمعي88: 1896بدل شده است )سبحانی و همکاران، 
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شهري شرايط خاصی را براي مردم در محيط شهري ايجاد کرده است. جمعيت شهرنشين در 

که بين سال طوري برابر شده است؛ به 9/8( حدود 1891الی  1881يک دوره پنجاه و پنج ساله )

ميليون نفر به جمعيت شهرهاي کشور اضافه شده است  08بيشتر از  1891الی  1881هاي 

(. اين افزايش شتابان نرخ رشد شهرنشينی در ايران به افزايش 1891ان، )سايت مرکز آمار اير

ها تقاضاي بالقوه مسکن در سطح شهرها، به خصوص شهرهاي بزرگ منجر شده است و دولت

هاي اجتماعی خود، تأمين مسکن آحاد جامعه،  را بر آن داشته تا در قالب سياستگذاري

هند. در اين راستا تجربيات جهانی پشتوانه نظري درآمد را مدنظر قرار د خصوص اقشار کم به

( اظهار 2121) 1آگاي و کاراکاياسی ها به عرصه مسکن فراهم آورده است؛ الزم براي ورود دولت

صرفه و در  به هاي موجود و حرکت در راستاي توليد مسکن مقرون کردند که تغيير سياست

توسعه  ر کشورهاي درحالدسترس راهکاري در جهت کاهش معضالت مريوط به مسکن د

هاي نوسازي شهري قيمت از طريق پروژه ( ارائه مسکن ارزان2121) 2باشد. هان، کيم و جين می

هاي موجود در کشور استراليا در زمينه مسکن عنوان کردند.  را راهکاري در جهت کاهش چالش

هاي  ينه کاهش چالشبايست در زم ها می ( نيز اظهار کردند که دولت2121) 8ليتوينوا و دانيلوا

مربوط به مسکن، حضوري فعال در اين زمينه داشته باشند و از طريق توسعه ساخت مسکن 

( 2121) 0اقتصادي جامعه خويش را بهبود بخشند. هيفمن و دي والد-زمينه توسعه اجتماعی

عنوان راهکار اين معضل در جوامع  را به 1مداخالت دولتی در توسعه مسکن خودساخته گروهی

ها و  ( نيز اظهار کردند که سياست2121) 6ر حال پيشرفت عنوان کردند. مارياداس و عبداهللد

کند. در  هاي دولت نقش اصلی و عمده را در کنترل قيمت مسکن در کشور مالزي ايفا می برنامه

ايران نيز تأمين مسکن مناسب، با توجه به شرايط بازار مسکن و ميزان نياز به مسکن و ديدگاه 

کننده کيفيت  هاي حاکم براي تخصيص فضا و امکانات، متفاوت و يکی از عوامل تعيينتدول

قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران، داشتن مسکن  81باشد. بر اساس اصل  زندگی خانوار می

متناسب با نياز، حق هر فرد و خانوار ايرانی است و دولت نيز موظف است با رعايت اولويت 
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زمندترند، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. پس از انقالب اسالمی، براي آنها که نيا

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و  هاي تأمين مسکن در برنامههاي کلی و سياست مشی خط

قانون  6( و تا کنون در قالب 80: 1891بينی شده است )پورمحمدي و ديگران،  فرهنگی پيش

ي مربوطه در دستور کار قرار گرفته و در جهت هابرنامه توسعه مصوب و از سوي دولت

 هايی صورت گرفته است. گرديدن آنها، تالش اجرايی

هاي  از سويی موضوع مسکن براي محققان از چنان اهميتی برخوردار است که در دانش

رکود از اسناد کتابخانه  86821گوناگون و از ابعاد گوناگون مورد توجه قرار گرفته و به تنهايی 

مقاله درباره  21نامه و  پايان 16کتاب،  28را به خود اختصاص داده است. تأليف  مرکزي

دهد توجه به ابعاد گوناگون موضوع  سياستگذاري اجتماعی در حوزه مسکن نشان می

سياستگذاري اجتماعی در حوزه مسکن از پيشينه قوي نظري و اهميت باالي موضوعی براي 

اين موضوع نه تنها در گذشته بلکه بر مبناي ضرورتی که نکته سنجی و پژوهش برخوردار است. 

هاي آينده کشور نيز برخوردار است،  سياستگذاري در حوزه مسکن در اسناد و سياستگذاري

حائز اهميتی دوچندان است. تفاوت مهم و معنادار سياست اجتماعی در ايران با کشورهاي 

استگذاري مدرن محدود نشده و در پيوند توسعه فقط در اتخاذ دانش سي يافته يا درحال توسعه

گيري دولت و جامعه ايرانی است و براي کارآمدي  وثيق با صبغه غيرمادي تطور و شکل

هاي نظري روز، نيازمند تحقيق روشمند  گيري از انديشه دستاوردهاي علمی بيش از بهره

با مطالعه موضوعی (. 120: 1898يف،  باشيم )ژيان باقري و خوجه دستاوردهاي تجربی بومی می

شده و بر حسب تأثير متقن و نهايی قوانين ابالغی در کشور بر موضوع مسکن، نوشتار  انجام

توان براي نهاد دولت در  حاضر با طرح اين سؤال اساسی که چه نقش و جايگاهی را می

هاي اجتماعی تدوين شده در حوزه مسکن در ايران پس از انقالب اسالمی مشاهده  سياست

ها در حوزه مسکن در قالب قوانين  گرفته از سوي دولت هاي صورتسياستگذاري کرد؟

هاي توسعه چهارم و پنجم توسعه در ايران را بررسی نموده، زيرا زمان کافی براي مشاهده  برنامه

سياسی -هاي امنيتی هاي اين دوره سپري شده و حساسيت عينی پيامدهاي اجتماعی سياستگذاري

هاي  تر فراهم آمده است تا خود مبنايی براي شناخت مطالعه علمیِ کاربرديرنگ باخته و فرصت 

 هاي علمی بعدي قرار گيرد. تکميلی و گام
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 مفهوم شناسی

به طورکلی تعريف جامع و موردتوافق از سياست اجتماعی وجود ندارد؛ چراکه سياست اجتماعی: 

اي به موضوع  تعاريف از زاويهتعاريف مختلفی از اين مفهوم صورت گرفته که هر يک از اين 

اند؛ براي نمونه کن  اند. مقاالت و نوشتارهاي متعددي صرفاً سياست اجتماعی را تعريف کرده پرداخته

شوند و صرفاً  ها مربوط میهاي اجتماعی به زندگی انسانسياست»بر اين باور است:  1بليک مور

ي کلی سياست اجتماعی با نتايج و پيامدهاي هافهرستی از اهداف، قوانين و مقرارت نيستند. برنامه

آيند. بنابراين، سياست اجتماعی همان چيزي است که در  بار به عمل درمی غيرمنتظره و گاه فاجعه

هاي آرمانی و افتد. غالباً فاصله مفاهيم و اهداف سياست گيري اتفاق میعمل و نيز در مرحله تصميم

 (.1889)بليک مور، « شود يج بسيار نامناسبی میواقعی آنقدر زياد است که سبب بروز نتا

برد که از  عنوان روندي نام می فيتز پتريک نيز در کتاب نظريه رفاه از سياست اجتماعی به

، چراکه تأکيدي آگاهانه بر تحول اجتماعی، رسد طريق آن رفاه يا بهزيستی جامعه به حداکثر می

(. بر مبناي تعريفی ديگر، سياست 11: 1881دهد )پتريک،  را تشکيل می مضمون اصلی آن

کند؛  ها کمک می اجتماعی اصطالحی است براي توضيح اقداماتی که به رشد بهينه زندگی انسان

توان سياست اجتماعی را ابزاري مثبت براي ايجاد تغييرات تلقی نمود )کامکار،  بر اين مبنا می

هاي اجتماعی و  طريق حل بحران ( که هدف آن برقراري رفاه و عدالت اجتماعی از18: 1882

 (.96: 1891تأمين نيازهاي اساسی است )قراخانی، 

پذيري که دولت  ، مفهوم دولت، بر حسب درجه مسئوليت0و بالبر 8: از منظر آلتوسر2دولت

پذيرد، با توسعه سياست اجتماعی  براي سياست اقتصادي، اجتماعی، رفاه و بهزيستی انسان می

اش و روابط  کننده وليت شامل تنظيم اقتصاد بازار، نهادهاي حمايتارتباط دارد. اين مسئ

سازي و توزيع فراگير کاالها و  شده براي حمايت يا بهينه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تعيين

توان گفت، تعريف مفهوم  (. با اقتباس از چنين رويکردي می2119مزايا است )آلتوسر و بالبر، 

قدرت، چگونگی ماهيت اقتدار رسمی در دولت و ديگر نهادهاي دولت بنا بر چگونگی توزيع 

 (.Reisch, 2014: 12شود ) اصلی و تعريف ما از چيستی مسئوليت اجتماعی و فردي، تعيين می
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 ها در تأمین مسکن نقش دولت

هاي شهري در چين و ويتنام، هنگ توسعه، بخشی از خانه در تجربه جهانی در کشورهاي درحال

و کره جنوبی داراي مالکيت عمومی، مقامات بسيار قدرتمند دارند که مسکن  کنگ، سنگاپور

اند. در ايران بخش مسکن تنها بخشی است که  شهري را ساخته، توزيع کرده و مديريت نموده

باشد و بخش خصوصی متولی آن  درصد می 0-1مالکيت دولت در آن محدود و در حدود 

ها تابع دولت است )مانند وزارت مسکن و  يگذار است، اما همين بخش نيز در سياست

همچنين عوامل مهم و تأثيرگذار ديگري چون قيمت زمين،  ها(.شهرسازي، مؤسسات مالی، بانک

مصالح و تسهيالت بانکی همراه با عوارض و ماليات بر توليد ساختمان وجود دارند که البته 

بخش دولتی سهم خود را در  ها کامالً پررنگ است. با اين حال حضور دولت در اين بخش

هاي  درصد در سال 21که از  تدريج کاهش داده به طوري هاي اخير به ساخت مسکن در طول دهه

پور، زارع و نصريان،  هاي اخير رسيده است )اسمعيل درصد در سال 0قبل از انقالب به کمتر از 

بيشتر از نوع دست ( اعتقاد دارد که در ايران سياست دولت 1888(. مجتهدزاده )22: 1896

داند و تنها  تر در امر مسکن می کم  نمايد که طی آن دولت خود را متعهد به مداخله راستی می

آورد. محتواي  عمل می پشتيبانی محدودي از بخش اجاره اجتماعی و اجاره به شرط تمليک به

دولت طی دهد. سياست  هاي دوم و سوم پس از انقالب اين امر را به خوبی نشان می برنامه

هاي اخير مبتنی بر کاهش دخالت مستقيم در ساخت مسکن بوده و نقش دولت در ساخت  دهه

درصد درحال حاضر رسيده است. امروزه  1به کمتر از  1811درصد در 21مسکن ازحدود 

شود: ساخت مسکن  هاي بخش دولتی در خصوص مسکن در موارد زير خالصه می فعاليت

ها براي ساخت  ی براي محرومان جامعه، تأمين اعتبارات مالی بانکتوسط کميته امداد امام خمين

سازان مسکن و تالش براي تأمين زمين موردنياز  هاي تشويقی براي انبوه مسکن، سياست

 99  درآمد جامعه در قالب طرح مسکن مهر که زمين را به صورت اجاره  متقاضيان طبقات کم

هاي  ن تصميمات دولت حاکی از آن است که خانهدهد. آخري ها قرار می ساله در اختيار آن

شوند قرار  ها نيز مديريت می هاي مختلف دولتی که توسط آن شده توسط دستگاه سازمانی ساخته

درصد ساخت  98اکنون بيش از  است به بخش خصوصی واگذار شوند. بخش خصوصی، هم

بندي  ان در سه گروه تقسيمتو مسکن در ايران را به عهده دارد. توليدکنندگان اين بخش را می
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نمود که عبارتند از الف. سازندگان انفرادي )براي اقامت خود(؛ ب. سازندگان انبوه 

(. همچنين 111: 1882دادن )پورمحمدي،  ها(؛ ج. سازندگان مسکن به قصد اجاره )بسازوبفروش

 8د رنگ و ناچيزي در ساخت مسکن به عهده دارد و در حدو بخش تعاونی، نقش بسيار کم

اي کارمندان دولت يا کارگران با تشکيل يک شرکت تعاونی  درصد است در اين بخش عده

هاي  نمايند باوجود اينکه در هزينه مسکن اقدام به خريد زمين و ساخت مسکن متحدالشکل می

شود با  هايی می جويی سازي زمين و ساخت مسکن صرفه مختلف از جمله طراحی نقشه، آماده

تري از اين بخش شده است. يکی از داليل اقبال پايين به اين روش، شايد  کم حال استقبال اين

توجه در اين زمينه است که  هاي قابل خالءهاي قانونی ويژه در اين خصوص است. کالهبرداري

هاي ساخت مسکن در ايران تعاونی مسکن  ترين تعاونی اند. نمونه فعال باختگان متضرر شده مال

 111يا  11هاي  اکثر شهرها مساکن متحدالشکلی را در قالب مجتمعفرهنگيان است که در 

 اند. واحدي ايجاد نموده

 چارچوب نظری

سياست اجتماعی موضوعی است که از دو قرن پيش مورد توجه علوم اجتماعی و اقتصادي 

دهد  سياسی بوده است. مطالعه ادبيات موضوع در زمينه مبانی نظري سياست اجتماعی نشان می

 ر کل چهار برداشت در اين باره مطرح است:که د

 عنوان نيروي  يک برداشت از دولت، تفسير جديد از نظريه قرارداد است که به دولت به

شود که بر سر آن  طرف توجه دارد. نهادي که باعث توازن ميان منافعی می خيرانديش و بی

کنترل حداقلی در  رقابت وجود دارد، نابرابري نظام اقتصادي اجتماعی را رفع کرده و

اي را که توسط بازار آزاد احاطه شده است، بر عهده دارد. اين ديدگاه به رفاه  جامعه

اجتماعی رويکردي باقيمانده دارد و پس از آنکه همه نهادهاي اجتماعی نظير خانواده و بازار 

 حل است.  شکست خوردند، دولت آخرين راه

 درساالر خوب در جامعه که منبع دخالت است و عنوان نيروي پ دومين برداشت، به دولت به

کند. در اين ديدگاه، نقش دولت به  به توسعه اجتماعی و اقتصادي حساسيت دارد، توجه می

 نيروي بازدارنده تعديات مدرنيته محدود شده است.
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 عنوان ابزاري براي تغيير اجتماعی و اقتصادي، توزيع منابع و  سومين برداشت، به دولت به

هاي  وسعه انسانی در همه مراحل دوره زندگی توجه دارد. اين مفهوم مبناي سياستتسهيل ت

 اي دولت رفاه ست.  هاي توسعه هاي رفاهی و مبتنی بر ديدگاه دولت

  با بازگشتی به گرايش ضددولتی يا  -مطرح شد 1981که از دهه -و اما چهارمين برداشت

اي با بازار آزاد ضرورت چندانی  ی در جامعهکاري، عقيده دارد، تأمين رفاه اجتماع نئومحافظه

از آن زمان به بعد  ندارد و در واقع محدوديتی براي آزادي و تخريب توانايی انسان است. لذا

عنوان نهادي که نه به دنبال منافع گروه يا طبقه خاصی است،  ها براي توجه به دولت به تالش

(. اين رويکرد که مبتنی بر Reisch, 2014: 13-14عنوان سازمانی مستقل مطرح شد ) بلکه به

رويکرد نهادگرايی است، اساساً بر اين ديدگاه کلی استوار است که نهادهاي سياسی و 

کنند که بر رفتار کنشگران  هايی را ايجاد می ها و فرصت هاي عمومی، محدوديت سياست

(. 192: 1898اميدي، گذارد )وصالی و  گذار و در نتيجه بر توسعه دولت رفاه تأثير می سياست

لذا آنها بر نقش نهادهاي ديوانساالرانه در توسعه دولت رفاه تأکيد دارند. جداي از نقش 

گذاري نيز توجه دارد.  نهادهاي ديوانساالرانه و سياسی، نهادگرايی به بازخورد سياست

ان و ها، حامي هاي پيشين انگيزه اي داللت دارد که سياست گذاري به شيوه بازخورد سياست

گذارد. از اين منظر،  هاي آتی تأثير می گذاري کند که بر سياست اي ايجاد می منافع گسترده

کنند و  گيري و اجرا، نهادهاي متناسب با خود را ايجاد می هاي اجتماعی پس از شکل سياست

 (. Beland, 2010: 86توانند حمايت سياسی الزم را در طی زمان ايجاد کنند ) می

هاي مسکن وجود دارد: تدارت  ه عقيده مشخص در نقش دولت در برنامهبه طور کلی س

دولتی، ديدگاه توانمندسازي و ديدگاه عرضه به بازار يا تدارک عوامل واگذاري مسکن به 

هاي رايج مسکن در کشورهاي  سياست 1981(. تا اوايل دهه Ha seong, 2001: 42بازار)

هاي  هاي ارزان قيمت و اعطاي وام ، ايجاد خانهتوسعه عبارت بودند از: نوسازي شهري درحال

(. در حال حاضر، طراحی سياست مسکن در کشورهاي 119: 1882سازي )پورمحمدي،  خانه

کنند به طرف سياستی که بيشتر  هاي عمومی که ساختار جديد را تحريک می غربی، از يارانه

شود، تغيير يافته است  امل میخانوارهاي با درآمد پائين و خانوارهايی با نيازهاي خاص را ش

(Nordvik, 2006: 279- 280 امروزه در اکثر کشورهاي جهان .)-دولت تا حدي  -از جمله ايران
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کند که دربرگيرنده مواردي به  هاي گوناگون در مسئله مسکن دخالت می با به کارگيري سياست

 باشد:  شرح ذيل می

مالی به فقرا براي پرداخت اجاره و يا کاهش  الف. کنترل اجاره: سياستی مبتنی بر کمک مستقيم

 بهاي مسکن. مقدار اجاره

تواند به وجود بيايد: الف( تمام  اي: در اين روش، دو حالت می ب. مسکن انتخابی و يارانه

هاي ستون تقاضا به خانوارهاي داراي واحد مسکونی اختصاص داده شوند و ب( تمام  يارانه

وارهاي فاقد واحد مسکونی اختصاص داده شوند. شايان ذکر هاي ستون تقاضا به خان يارانه

ها بر روي موقعيت مالی و شرايط مسکن خانوارها )گروه  هاي انتخابی و يارانه است، برنامه

 (Ibid: 279گذارند ) هدف( تأثير می

حل  هايی هستند که بيشتر به ارائه راه هاي هدفگرا )راهبردي(: مجموعه نگرش ديدگاه .ج

عنوان يک واقعيت موجود  اند و در تبيين کالن پديده و در تحليل نهايی، آن را به پرداخته

اند و انتظار ندارند که چنين وضعيتی در شرايط ساز و کار طبيعی و به طور خودکار  پذيرفته

هايی براي بهبود شرايط زندگی  حل حل يا راه بهبود يابد بلکه سخت به دنبال يافتن راه

خدمات، -سازي اجتماعی، طرح زمين هايی چون: خانه ز قبيل برنامهشهروندان هستند، ا

سازي مشارکتی. سياستگذاري براي مسکن در قوانين  تخريب و بازسازي، توانمندسازي و به

 ادواري توسعه، نشان از وجود اين ديدگاه در دولت جمهوري اسالمی ايران دارد.

 روش پژوهش

مبناي پژوهش، کيفی و مبتنی بر استفاده از روش ها و  پژوهش حاضر بر اساس ماهيت داده

هاي پژوهشی در علوم  است. تحليل محتوا به طور بالقوه يکی از مهمترين تکنيک« تحليل محتوا»

منزله  هاي مادي، بلکه به اي از رويداد منزله مجموعه ها نه به اجتماعی است که در پی شناخت داده

پردازد.  اخالل در واقعيت اجتماعی به تحليل آنها میهاي نمادين است، که بدون ايجاد  پديده

هايی است که غالباً از الگوي  هاي برجسته روش تحليل محتوا استفاده از مقوله يکی از ويژگی

ها ارزيابی و در  ها بارها براساس داده شوند. اين مقوله ها اعمال می و روي داده  نظري اخذ شده

مند و عينی  ها، شناسايی و تفسير نظام ، تقليل دادهشوند. لذا هدف صورت نياز اصالح می

 (.28-8: 1896هاي خاصی در يک متن است )کريپندورف،  ويژگی
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هاي چهارم و  برنامه-ساله توسعه کشور  آماري پژوهش، شامل دو قانون برنامه پنج جامعه

هنگامی  گيري گيري نظري است و نمونه گيري نيز استفاده از نمونه است. روش نمونه -پنجم

يابد زيرا  گيري تا مرحله نوشتن ادامه می ها اشباع شده باشند. اما اغلب نمونه کامل است که مقوله

ها  اند. آنگاه گردآوري داده ها به خوبی پرورده نشده شود که برخی مقوله در اين زمان کشف می

و  282: 1891ن، آيند )استراوس و کربي ها و پااليش آن درمی هاي مقوله به خدمت پرکردن خلل

مسکن و مضمون مرتبط با آن  توان گفت که کليدواژه گيري، می (. اما در رابطه با حجم نمونه288

در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم، انتخاب شده است. بنابراين به جايگاه موضوع مسکن در هر 

 برنامه توسعه تا رسيدن به مرحله اشباع پرداخته شده است.

 های توسعه در حوزه مسکن در برنامه سیاست اجتماعی

گونه که پيش از اين ذکر آن رفت، مبناي تحليل و بررسی سياست اجتماعی در حوزه  همان

هاي چهارم و پنجم توسعه پس از پيروزي انقالب در  مسکن در مقاله حاضر، متون قوانين برنامه

ري دولت اصالحات است و کشور است. در اين مقاله برنامه چهارم توسعه که ماحصل تجربه نظ

محور است مورد بازخوانی قرار گرفته  هاي دولت عدالت برنامه پنجم توسعه که ماحصل ديدگاه

توسط مجلس شوراي اسالمی تصويب  1888در سال « اليحه برنامه چهارم توسعه»است. متن 

ی و پيوستگی ترين ويژگی اين برنامه، نظم منطق اجرا گردد. مهم 88تا  80هاي  شد تا براي سال

کند. رويکرد بخش مسکن در اين برنامه ايجاد  هاي قبلی متمايز می آن است که آن را از برنامه

ترين  ها و مناطق مختلف کشور و مهم تعادل در برخورداري از مسکن مناسب در بين گروه

درآمد، تأمين مسکن جوانان و خانوارهاي داراي  اهداف آن، تأمين مسکن خانوارهاي کم

وساز، استانداردکردن مصالح  کردن ساخت رست زن، ارتقاء فناوري ساخت، صنعتیسرپ

 ساختمانی و ... است. 

برنامه عملياتی، تصويب قانون ساماندهی  11محور و  9تدوين طرح جامع مسکن در قالب 

و حمايت از توليد و عرضه مسکن و اجراي گسترده يکی از راهکارهاي اجرايی طرح جامع 

ساله  99برداري از زمين به صورت اجاره بلندمدت  وان واگذاري حق بهرهمسکن تحت عن

 .هايی است که در طول برنامه چهارم به اجرا گذاشته شد ترين سياست )مسکن مهر( از مهم
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تصويب  1889نژاد تهيه و در تاريخ  توسعه در زمان دولت احمدي« اليحه برنامه پنجم»و امّا متن 

عنوان اولين برنامه  نژاد، اين برنامه را به اجرا گردد. دولت احمدي 1890 - 1891هاي  شد تا براي سال

برنامه پنجم کشور با الهام از سند  نمود. هاي دهه پيشرفت و عدالت قلمداد می ساله، از برنامه پنج

خصوص طرح جامع مسکن تهيه شد، به نحوي که  هاي کلی نظام و به و سياست 1010انداز  چشم

درآمد، احداث مسکن امن و بادوام، تنظيم  جامع مسکن تأمين مسکن اقشار کم هدف کالن طرح

هاي  هاي آمايشی و توسعه و کاهش نابرابري هاي مسکن و سياست بازار، ايجاد هماهنگی بين سياست

 عنوان اهداف برنامه نيز ديده شدند. اي در برخورداري از مسکن مناسب به منطقه

هاي توسعه، در ادامه در  هاي مسکن در برنامه سياستپس از تشريح مختصري در خصوص 

باشيم، با تصريح بر اين نکته  صدد تحليل محتواي کيفی متون قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه می

که  مضامين از شاخص )مقوله( است؛ يعنی گروهی که ويژگی اصلی در تحليل محتواي کيفی ايجاد

اند، ضمن اينکه بايد جامع و  ی درونی و ناهمگونی بيرونیاشتراک دارند و داراي هماهنگ يک وجه

هاي برساخته در اين پژوهش به هدف  مانع باشند. بنابراين تا حد امکان سعی شده است که شاخص

 ها نيز جامع و مانع باشند و محتوا را کامل دربرگيرند.  پژوهش مربوط و زيرشاخص

 های کلی نظام در بخش مسکن و شهرسازی سیاست. 1جدول 

 سیاست یفرد

1 
ها و  مديريت زمين براي تأمين مسکن و توسعة شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سياست

 هاي توسعه و عمران کشور و ايجاد و توسعة شهرهاي جديد. ضوابط شهرسازي و طرح

 هاي کارآمد. ها فرسودۀ شهري و روستايی از طريق روش احياي بافت 2

8 
درآمد و نيازمند و حمايت از ايجاد و تقويت  هاي کم هت تأمين مسکن گروهريزي دولت در ج برنامه

 مؤسسات خيريه و ابتکارهاي مردمی براي تأمين مسکن اقشار محروم.

0 
پذير از سوانح طبيعی و  ريزي جامع براي بهبود وضعيت مسکن روستايی با اولويت مناطق آسيب برنامه

 هاي بومی. متناسب با ويژگی

 .ها و ايجاد بانک اطالعاتی زمين و مسکن اصالح نظام ماليات ايجاد و 1

 اي، انبوه، و صنعتی مسکن. حمايت از توليد حرفه 6

 هاي صرفه جويی انرژي. کردن استانداردهاي ساخت وساز مقررات ملی ساختمان و طرح اجباري 8

 هاي فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسکن. رعايت ارزش 8

 تقويت پژوهش و ارتقاي سطح دانش علمی در حوزۀ مسکن 9
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 های توسعه در حوزه مسکن  های دولت در برنامه . سیاست2جدول 

 ها سیاست های توسعه برنامه

-1880برنامة چهارم توسعه )

1888) 

 يابی به توسعة پايدار و بهبود محيط زندگی در شهرها و روستاها دست -

 نامناسب شهريهاي فرسوده و  احياي بافت -

اي در  هاي حاشيه ممانعت از گسترش محدودۀ شهرها و ساماندهی بافت -

 ها شهرهاي کشور با رويکرد توانمندسازي ساکنان اين بافت

تهية طرح جامع مسکن با رويکرد توسعة پايدار، عدالت اجتماعی، و  -

 درآمد توانمندسازي اقشار کم

 (1890-1891برنامة پنجم توسعه )

تأمين فضاهاي مذهبی به صورت رايگان با حفظ  8مادۀ در بند الف  -

 مالکيت دولت

 تأمين مسکن جانبازان و خانوادۀ شهدا 88در بند ل مادۀ  -

تحقق توسعة پايدار با رويکرد اولويت توسعة درونی شهرها،  188مادۀ  -

 هاي واقع در داخل و حاشية شهرها صيانت از اراضی کشاورزي و باغ

ولتی براي تأمين منابع مالی الزم جهت اجراي فروش اراضی د 188مادۀ  -

 برنامه

هاي  هاي موضوع اين ماده از طريق بخش اجراي طرح 188تبصرۀ مادۀ  -

 خصوصی و تعاونی

هاي مسکن در قالب پنج شاخص و زيرشاخص  هاي توسعه، سياست  با بررسی قانون برنامه

 به تفکيک به شرح زير استخراج شده است:

 « ماعیبرقراری عدالت اجت» -1

کار برد.  توان مفهوم انصاف را در به هاي مسکن مبتنی بر عدالت اجتماعی، می در رابطه با سياست

ها با عدالت و انصاف )به طور متفاوت( رفتار شود تا به  ها و گروه الزم است با افراد، خانواده

بهتري هستند  توان کسانی را که در وضع اقتصادي طور برابر. يعنی در ارائه خدمات مسکن، می

برند سهم  اي محروم و کسانی که در وضعيت فقر به سر می از خدمات دولتی يا از خدمات يارانه

گذاري بايستی بين شرايط و  بيشتري از خدمات نصيبشان گرداند. همچنين در اين نوع سياست

راي هاي چهارم و پنجم توسعه، دا انتخاب نيز تمايز قائل شد اين شاخص در قوانين برنامه

 باشد:  اي از کدها به شرح ذيل می هايی به همراه نمونه زيرشاخص
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الف( اجراي طرح جامع مسکن در کشور: با هدف تأمين مسکن امن، سالم و در استطاعت 

در دستور کار قرار  اي در برخوداري از مسکن مناسب مالی خانوارها و کاهش نابرابري منطقه

 توسعه(. هاي چهارم و پنجم گرفته است )برنامه

)برنامه « مسکن مهر»درآمد: اجراي طرح  پذير و کم ب( تأمين مسکن براي اقشار آسيب

ها و  ها، انجمن گيري از مشارکت تشکل چهارم و پنجم توسعه(، حمايت از ايجاد و بهره

 پذير )برنامه چهارم(. ساز براي اقشار آسيب هاي خير مسکن گروه

 «گیرگرا و فرا گذاری مسکن عام سیاست» -2

هاي جمعيتی را  شود که تمام گروه هايی اشاره می به طورکلی به سياست در ذيل اين شاخص،

شدن  گذاري بايد منجر به همگانی دهد. در اين رابطه، سياست تحت پوشش خود قرار می

قانون اساسی( شود. اين شاخص نيز در قوانين چهارم  81مندي از مسکن امن )بر طبق اصل  بهره

 باشد. اي از کدها به شرح ذيل می سعه، داراي دو زيرشاخص به همراه نمونهو پنجم تو

بودن رعايت مقررات جامع ساختمان در  الف( برخورداري آحاد جامعه از مسکن امن: اجباري

ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و  سازي ساختمان سازي و مقاوم راستاي ايمن

ها در برابر  سازي ساختمان مقاومبه )برنامه چهارم(، اقتصادي ناشی از حوادث غيرمترق

ويژه انرژي و لزوم رعايت مقررات ملی ساختمان )ماده  زلزله و اصالح الگوي مصرف به

 .برنامه پنجم( 168

هاي فرسوده و در  سازي و نوسازي بافت به ب( برخورداري آحاد جامعه از مسکن مناسب:

ی اسکان غيررسمی با رويکرد توانمندسازي )برنامه راستاي آن، توجه و تأکيد بر سامانده

 پنجم توسعه(.

 «گذاری مسکن محدود و گزینشی سیاست» -3

هاي جمعيتی خاص و  گذاري فوق به الگوي باقيمانده نيز معروف است و فقط به گروه سياست

 توان موارد زير را گذاري در حوزه مسکن می هاي اين نوع سياست پردازد. از ويژگی معينی می

توانند خود نياز خودشان به مسکن را تأمين  ذکر کرد؛ اول اينکه، اکثريت از جمعيت کشور می

اند. دوم اينکه،  هاي رسمی توزيع ناکام مانده کند که کانال کنند و دولت هنگامی مداخله می



 

 

 

 

 

 1341، شماره یک، بهار و تابستان 22شناختی دوره مطالعات جامعه   443 
 

 

هايی است که دولت  هاي اجتماعی در حوزه مسکن، محدود به تخصيص بودجه به اولويت برنامه

 هايی به شرح ذيل است. کند. اين طبقه از تحليل محتوا، داراي زيرشاخص می تعريف

 درآمد: تدوين و اجرايی نمودن طرح مسکن مهر. الف( تأمين مسکن اقشار کم

برنامه  18هاي مسکن جوانان )ماده  تالش در جهت رفع دغدغهب( تأمين مسکن اقشار جوان: 

 پنجم(.

هاي مهندسی ساخت  ايثارگران: به منظور کاهش هزينههاي شهدا و  ج( تأمين مسکن خانواده

هاي شهدا و ايثارگران، بنياد شهيد و امور ايثارگران مجاز است با رعايت  مسکن براي خانواده

هاي خدمات مربوطه را براي  قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد هزينه

بينی  و هزينه آن را در بودجه سنواتی پيش يکبار و حداکثر براي يکصد متر مربع تأمين نموده

برنامه پنجم(، وزارت مسکن و شهرسازي موظف است تا پايان برنامه  00نمايد )بند )د( ماده 

% را که حداقل دو سال سابقه 11% تا 21پنجم، مسکن جانبازان پنجاه درصد و باالتر، جانبازان 

% و باالتر فاقد 81ان شهدا و جانبازان اند و همچنين آزادگان و فرزند حضور در جبهه داشته

اند تأمين نمايد )بند )ل(  مسکن را در صورتی که قبالً از زمين يا مسکن دولتی استفاده نکرده

 برنامه پنجم(. 00ماده 

 «گذاری مسکن مبتنی بر نیاز سیاست» -0

 اين شاخص مهم و ضروري در قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، داراي سه زيرشاخص به

 اي از کدها به شرح ذيل است: همراه نمونه

درآمد: اجراي طرح مسکن مهر و در راستاي آن  قيمت براي اقشار کم الف( تأمين مسکن ارزان

 اند.  بهره بوده تهيه و عرضه مسکن ارزان به نيازمندانی که تاکنون از نعمت مسکن بی

کردن بازپرداخت اقساط  نیپلکا درآمد: ب( اعطاي تسهيالت متناسب با نيازهاي اقشار کم

هاي اعتباري و فنی براي بهسازي  تسهيالت بانکی در بخش مسکن )برنامه چهارم(، دادن کمک

 هاي فرسوده شهري )برنامه چهارم توسعه(، و نوسازي مسکن روستايی و بافت

هاا باراي معلاولين جسامی و      ساازي سااختمان   مناسبج( تأمين مسکن متناسب با نياز معلولين: 

 برنامه پنجم(. 169ی )ماده حرکت
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 «محور گذاری مسکن دولت سیاست» -5

نهادهاي مسئول در جهت تأمين مسکن در کشور عبارتند از: دولت، بخش خصوصی و نيز بخش 

 باشد: اي از کدها به شرح ذيل می تعاونی. اين شاخص داراي سه زيرشاخص به همراه نمونه

: تهيه طرح جامعه مسکن و اجراي وزه مسکنهاي کالن و جامع در ح الف( تدوين و اجراي طرح

درآمد )برنامه چهارم توسعه(، تأکيد بر  طرح مسکن مهر در راستاي تأمين مسکن براي اقشار کم

قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن در برنامه چهارم )برنامه پنجم توسعه(، 

)برنامه پنجم(، توسعه پايدار با  ايرانی-تأکيد و ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي اسالمی

هاي توسعه شهري با رويکرد توسعه درونی شهرها، ارائه برنامه راهبردي  تهيه و اجراي طرح

سازي و  هاي فرسوده شهري )برنامه پنجم(، اصالح ساختار نظام تصميم ساماندهی بافت

و توسعه )برنامه  هاي آمايشی هاي مسکن با سياست گيري و ايجاد هماهنگی بين برنامه تصميم

 پنجم( و ... .

هاي مسکن در کشور: دادن يارانه کارمزد  ها و برنامه ب( تأمين بودجه و اعطاي تسهيالت طرح

هاي خصوصی، تعاونی و عمومی( واحدهاي مسکونی  تسهيالت مسکن به سازندگان )بخش

وچک قيمت و استيجاري در چارچوب ضوابط و استانداردهاي مصوب در شهرهاي ک ارزان

درآمد، کارگران، کارمندان و زنان  هاي کم و متوسط و کليه روستاهاي کشور براي گروه

گذار خارجی در بخش  سرپرست خانوار )برنامه چهارم توسعه(، تشويق و ترغيب سرمايه

هاي تشويقی و در چهارچوب قانون حمايت از احياء  اعمال سياستمسکن )برنامه چهارم(، 

هاي  حمايت از اقدامات بخش غيردولتی براي احيا و بازسازي بافت هاي فرسوده و نيز بافت

برنامه پنجم(؛ وزارت مسکن و شهرسازي )سازمان ملی زمين و مسکن(  181فرسوده )ماده 

منظور تأمين منابع مالی الزم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات  مکلف است به

هاي جوان و  ويژه مسکن زوج هاي مسکن به طرحو غيرموات و خريد اراضی موردنياز اجراي 

صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه  درآمد، اراضی شهري دراختيار خود را به اقشار کم

عنوان درآمد اختصاصی واريز نمايد تا در قالب  کل کشور به داري حاصل را به حساب خزانه

هاي موضوع اين ماده طرح اجرايبودجه سنواتی براي تحقق موارد مذکور به مصرف برسد. 

 برنامه پنجم(. 186ماده شود ) هاي خصوصی و تعاونی انجام می ازطريق بخش
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 های چهارم و پنجم توسعه ها در متون قوانین برنامهشاخص و زیرشاخص. 3جدول 

  شاخص زیرشاخص 4ق.ب. 5ق.ب.

* * 
تهيه و اجراي طرح جامع مسکن با رويکرد، توسعه پايدار، عدالت 

برقراري  درآمد نمندسازي اقشار کماجتماعی و توا
عدالت 
 اجتماعی

 
1 

 تأمين مسکن امن، سالم و در استطاعت مالی خانوارها * *

 اجراي طرح مسکن مهر * *

 پذير درآمد و آسيب تأمين مسکن خانوارهاي کم * *

گذار سياست برخورداري آحاد جامعه از مسکن امن * *
ي مسکن 
)فراگير و 

 گرا( عام

 
2 

 سازي اعمال مقررات جامع ساختمان در راستاي مقاوم سازي و ايمن * *

 برخورداري آحاد جامعه از مسکن مناسب * *

* * 
درآمد در امر مسکن با اجراي طرح مسکن مهر  حمايت از اقشار کم

 و طرح جامع مسکن
 
گذار سياست

 ي مسکن
)محدود و 
 گزينشی(

 
 
8 

 هاي فرسوده شهري سازي و نوسازي بافت به * *

* - 
 ساماندهی اسکان غير رسمی با رويکرد توانمندسازي 

 )برنامه پنجم توسعه(

 تأمين مسکن جوانان - *

* - 
 هاي خاص اجتماعی حمايت از گروه

 هاي شهدا و ...( )ايثارگران، خانواده 

* * 
توليد مسکن متناسب با توان مالی خانوار )تأمين مسکن ارزان 

 هزار واحد مسکونی در مناطق شهري کشور 8118احداث قيمت( 
سياستگذاري 
مسکن مبتنی 

 بر نياز

 
 درآمد اعطاي تسهيالت بانکی متناسب با نياز اقشار کم - * 0

 تأمين مسکن متناسب با نياز معلولين - *

  اجراي طرح کالن مسکن مهر * *
 
 
گذار سياست

ي مسکن 
 دولت محور

 
 

 

 
 
 
1 

 الگوهاي معماري و شهرساز اسالمی اجراي - *

 هاي توسعه شهري اجراي طرح - *

 هاي فرسوده ساماندهی بافت  - *

* * 
هاي مسکن در  ها و برنامه تأمين بودجه و اعطاي تسهيالت به طرح

 کشور

 گذاري داخلی و خارجی در حوزه مسکن تشويق سرمايه - *

* * 
گيري و ايجاد هماهنگی  تصميم سازي و اصالح ساختار نظام تصميم

 هاي آمايشی و توسعه هاي مسکن با سياست بين برنامه
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 بندیجمع

تنها از مظاهر رشد اقتصادي يک کشور است، بلکه نيازهاي  ها، نه تأمين مسکن از سوي دولت

هاي اقتصادي کشور تأثير  اجتماعی را نيز برآورده کرده و در تحرک و تسريع حرکت چرخ

ساله کشور بوده و  هاي پنج دارد. بدين جهت تأمين مسکن يکی از فصول مهم برنامهفراوان 

هاي  ها را در جهت پيشبرد سياست هاي تأمين مسکن، چارچوب حرکت دولت عملکرد برنامه

 دهد.  ها نشان می اجتماعی آن-اقتصادي

هاي  تهاي توسعه پس از انقالب و استخراج سياس تحليل محتواي متون قوانين برنامه

قانون برنامه چهارم »شده در حوزه مسکن در کشور حاکی از آن است که در  ريزي اجتماعی طرح

، موضوع مسکن و حل معضل آن در کشور بيشتر متمرکز بر اموري چون، ساماندهی «توسعه

ها و شهرها به منظور کاهش خسارات  سازي ساختمان سازي و مقاوم هاي فرسوده، ايمن بافت

هاي مناسبی براي  تصادي ناشی از حوادث غيرمترقبه بوده و لذا بر اين مبنا، زمينهانسانی و اق

هاي فرسوده شهري ايجاد نموده است و  هاي راهبردي ساماندهی بافت تدوين و ارائه برنامه

در نظر گرفته « مسکن مهري»درآمد در قالب  پذير و کم همچنين تأمين مسکن براي اقشار آسيب

با هدف نهايی تأمين مسکن براي همه، تدوين و تصويب گرديد و « سکنطرح جامع م»شد و 

قانون بودجه سال  6در راستاي اجرايی نمودن اين طرح، با اعطاي تسهيالت بند )د( تبصره 

درآمد، کاهش قيمت مسکن با  هاي کم ويژه گروه ، تأمين مسکن مناسب براي افراد ملت به1886

ت نقش دولت در راستاي تأمين مسکن و تالش در کاهش يا حذف سهم قيمت زمين، تقوي

هاي توليد و عرضه  درآمد و تقويبت تعاونی هاي کم جهت عدالت اجتماعی، توانمندسازي گروه

وساز و  آوري ساخت سازي، ارتقاي فن وري، انبوه مسکن، مديريت بهينه اراضی و تأکيد بر بهره

نجم توسعه نيز در راستاي قانون ساماندهی و ... در دستور کار دولت قرار گرفت. قانون برنامه پ

-حمايت از توليد عرضه مسکن در برنامه چهارم و با تأکيد بر الگوهاي شهرسازي اسالمی

هاي فرسوده و اسکان غيررسمی و توسعه پايدار  ايرانی، مسکن مهر و جوانان و ساماندهی بافت

به منظور نهايی و اجرايی نمودن تدوين و تصويب گرديد. همچنين در قالب اين قانون برنامه 

گرفته و در حال احداث در قالب برنامه چهارم، از  هاي صورت گذاري ها و سياست کامل طرح
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درصد از منابع و تسهيالت اعطايی براي بخش  11جمله طرح مسکن مهر، اختصاص حداقل 

 مسکن، در دستور کار قرار گرفت. 

هاي چهارم و پنجم توسعه )بازه  شدن برنامه يیهاي اجرا در ادامه بايد گفت که در طی سال

درآمد مورد توجه  ويژه براي اقشار کم ( همواره تأمين مسکن، به1898تا  1880هاي  زمانی سال

هاي عمده در شرايط سياسی، اقتصادي و اجتماعی کشور در بازه  رغم تفاوت واقع شده بود و به

اي داشته است و با عنوان  د جايگاه ويژهدرآم زمانی مذکور، همواره تأمين مسکن اقشار کم

هاي اجرايی و پيشنهاد  گيري تدوين برنامه مد نظر قرار گرفته است و تمامی جهت« مسکن مهر»

 ضوابط و مقررات قانونی نيز بر اين مبنا استوار بوده است.

هاي توسعه در حوزه  ها در راستاي برنامهفاصله بين قوانين موضوعه و عملکرد دولت

برنامه  81هاي زيادي برخوردار بوده؛ به طوري که هرچند در ماده  ن، از فراز و نشيبمسک

چهارم بر لزوم تهيه طرح جامع مسکن تأکيد شده است، در بند )ج( اين ماده نيز تهيه طرح 

درآمد در  جامع مسکن با رويکرد توسعه پايدار، عدالت اجتماعی و توانمندسازي اقشار کم

فته و تشکيل بازار رهن ثانويه مورد توجه قرار گرفته است؛ با وجود اين، تهيه دستور کار قرار گر

طرح جامع مسکن و تصويب قوانينی مانند قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن 

که طبق آن دولت موظف است با اقداماتی همچون تأمين زمين مناسب و حذف بهاي زمين از 

گذاري در  قيمت و افزايش قابليت سرمايه ن تسهيالت بانکی ارزانشده مسکن و تأمي قيمت تمام

هاي  هاي خارجی در اجراي طرح گذاري بخش توليد و عرضه مسکن و حمايت از سرمايه

توان گفت، نقش و جايگاه دولت در مسکن، مسئله مسکن را ساماندهی کند. بر اين مبنا می

بر مبناي قانون برنامه چهارم توسعه از  هاي اجتماعی در حوزه مسکن، نمودن سياست اجرايی

 اثربخشی و کارآمدي قابل انتظار برخوردار نبوده است.

اما در قالب قانون برنامه پنجم توسعه، هرچند که از نظر گستردگی کمی، توجه به مقوله 

مسکن نسبت به برنامه قبلی محدودتر است، اما به لحاظ محتوايی در اين برنامه سوگيري به 

که در قانون برنامه پنجم،  طوري اخله غيرمستقيم دولت بيش از برنامه پيش است. بهسمت مد

هاي فرسوده توسط بخش غيردولتی، وضع  هاي تشويقی و حمايت از احياء بافت سياست

وسازهاي غيرمجاز  مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعيت ارائه خدمات زيربنايی به ساخت

% از منابع و اعتبارات بخش مسکن به اجراي 11حداقل  خارج از محدوده شهرها و اختصاص
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هاي  بينی شده است. با وجود اين، در عمل اجراي طرح هاي فرسوده شهري پيش سازي بافت به

پذير همراه بوده است و دولت  درآمد و آسيب هاي کم گرفتن گروه شهري مذکور با ناديده

 :httpدرآمد ناتوان بوده است ) ار کمهمچنان از تأمين مسکن شهرنشينان به خصوص براي اقش

www.amar.org.ir شايان ذکر است، تحليل محتواي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه حاکی .)

هاي حمايتی عملياتی جهت ساخت مسکن کوچک موردنياز اقشار  از عدم وجود سياست

زمين دولتی در درآمد )به داليل احتمالی مانند تنگناهاي مالی دولت و همچنين عدم وجود  کم

خورد که باعث شده است که سازندگان مسکن در بخش خصوصی، به  شهرها( به چشم می

درآمد تمايل  هاي مسکونی کوچک جهت پوشش تقاضاي مسکن اقشار کم احداث ساختمان

 نداشته باشند.

 منابع

 ( 1891استراوس، انسلم و جوليت کربين ،)هران: نشر ، ترجمه ابراهيم افشار، تمبانی پژوهش کيفی

 نی.

 ( 1899امجدي، حوريه؛ مطلبی، مسعود؛ گنجی، قربانعلی ،)«هاي  اي سياست تحليل مقايسه

 8شماره  ، مطالعات توسعه اجتماعی ايران،«نژاد و روحانی هاي احمدي رفاهی در دولت-اجتماعی

 .191-188(، 08)پياپی 

 ( 1882امکچی، حميده ،)«هاي پنج ساله  د در برنامهقانونی موجو-بررسی و سازوکارهاي حقوقی

نشينی و اسکان غيررسمی، دانشگاه  ، مجموعه مقاالت حاشيه«نشينی عمرانی کشور در ايجاد حاشيه

 علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران.

 هاي  بررسی و تحليل سياست»(، 1896پور، نجما؛ زارع رودبزانی، مليحه؛ نصريان، زهره ) اسمعيل

(: 21)11، مهندسی ساختمان و علوم مسکن، «شرق آسيا جنوبمسکن شهري در کشورهاي شرق و 

19-88. 

 هاي  هاي کمی و کيفی مسکن در ايران طی سال ارزيابی ويژگی»(، 1890) بردي، آنا؛ مرادنژاد، رحيم

 .81-11 ،21شماره ،6دوره، ريزي شهري پژوهش و برنامه، 1891-1801

 ( 1891پورمحمدي، محمدرضا؛ صدرموسوي، ميرستار؛ عابدينی، اصغر ،)«هاي تحليلی بر سياست 

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، فصلنامه علمی  تأمين مسکن دولت با تأکيد بر برنامه

 پژوهشی مطالعات شهري، شماره سوم.
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 نقش و جايگاه دولت در سياست اجتماعی»(، 1898يف ) ژيان باقري، حميده و محمد خوجه» ،

 .128-111فصلنامه تحقيقات جديد در علوم انسانی، شماره نوزدهم، 

 ( 1890سجاسی قيداري، حمداهلل؛ صادقلو، طاهره؛ محمودي، حميده ،)« ارزيابی و تحليل کيفيت

، فصلنامه پژوهش «مسکن در مناطق روستايی )مطالعه مورودي، دهستان کنويست شهرستان مشهد(

 .9، شماره 0ريزي روستايی، سال  و برنامه

 ( 1890عزيزي، وحيد ،)« توسعه پايدار مسکن روستايیاثرات تسهيالت اعتباري مسکن بر» ،

 . 10فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 

 ( 1881فيتز پتريک، تونی ،)پور، تهران:  ، ترجمه هرمز همايوننظريه رفاه؛ سياست اجتماعی چيست؟

 انتشارات گام نو.

 ( معاونت برنامه1889قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ايران ،)  ريزي و

 ظارت راهبردي رئيس جمهور.ن

 ( معاونت برنامه1881قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ايران ،)  ريزي و

 نظارت راهبردي رئيس جمهور.

 ( 1891قراخانی، معصومه ،)«فصلنامه علوم «ملت-سياست اجتماعی در ايران، شکاف دولت ،

 . 81، شماره 26اجتماعی، سال 

 11، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره «سياست اجتماعی چيست؟»(، 1882) کامکار، مهديس ،

 انتشارات دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخش.

 ( 1896کريپندورف، کلوس ،)ترجمه هوشنگ نايبی، تهران: نشر شناسی تحليل محتوا: مبانی روش ،

 نی.

 ( 1889مور، کن بليک ،)اصغر سعيدي و سعيد  ، ترجمه علیاي بر سياستگذاري اجتماعی مقدمه

 شناسان. جقه، تهران: انتشارات جامعه صادقی

 ( 1898وصالی، سعيد و رضا اميدي ،)«فصلنامه «ها و رويکردها گذاري اجتماعی: زمينه سياست ،

 .189 -216، 1ريزي و بودجه، سال نوزدهم، شماره  علمی پژوهشی برنامه

 ( 1890هزارجريبی، جعفر و رضا صفري شالی ،)«تمان عدالتِ حاکم بر مقولة تأمين بررسی گف

، شماره 6ريزي رفاه و توسعه اجتماعی، دوره  ، برنامه«هاي پس از انقالب اسالمی اجتماعی در دولت
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