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 -1مقدمه
مسکن یکي از نيازهاي پایده و اساسدي همدهي افدراد و
خانوارهاست .برخورداري از مسدکن درخدور و مناسد ،
تدددأ ير مسدددتقيمي در کيفيدددت زندددگ ي و احسدددا
رضایتمنگي جمهيت دارد .هرچنگ تأمين مسکن عمدگتا
از سوي جمهيت به عنوان یک دغگغهي فردي انگاشدته
ميشود ،وليکن در بسدياري از کشدورها تدأمين مسدکن
یکي از وظایف دولتها محسوب ميشود ،که این هدگف
از طریق سياست ذاريهاي مختلف و اجراي برنامههاي
مربوطه قابل حصول است .سياست مسکن به مجموعده
اقگاماتي اطالق ميشود که از مرحلهي تگوین و تصوی
قوانين تا مرحلهي اجرا و پس از آن را در برمي يرد .به
طددور کل دي ،ای دن سياسددتهددا پددس از مراحددل بررس دي
مشکالت بخش مسکن ،ارزیابي راههداي مختلدف بدراي
حددل ای دن مشددکالت ،ارالددهي راهکارهدداي پيش دنهادي و
سنجش ميزان عملي بدودن اقدگامات ،اتخداذ مدي دردد
) .(Skinner and Rodell, 1983روشهاي مواجهه با
مقولددهي مسددکن دالمددا در ا ندداي تغيي درات اقتصددادي،
اجتماعي و تکنولوژیکي مطرح ميشدود .ایدن در حدالي
است که مشکالت بخش مسکن ،اغل به سياسدتهداي
اتخاذ شگه توسدط دولدتهدا نسدبت داده مديشدود .در
کشددورهاي توسددهه یافتددهي صددنهتي ،وضددهيت کنددوني
مسکن عمگتا مهطوف به سياسدتهداي دوران صدنهتي
شگن و شهرنشيني شتابان در قرن نوزده و اوایل قدرن
بيست اسدت .(Balchin and Rhoden, 1998) .طدي
سالهاي  7099تدا  7019یدک اتفداق نظدر جهداني در
خصوص مسکن حاصل شگه بود .به این ترتي که رشگ
فزاینگهي زاغهها و کپرها ،از ناتواني مردم بدراي تدأمين
مسکن متهارف ،نتيجه شگه است .بنابراین دولتها بایدگ
مشکل مسکن را از طریق احگاث واحگهاي مسدکوني و
ارالهي یارانههاي الزم حل نماینگ .اما در عمدل ،ایدن راه
حلها محقق نگردیگ .زیرا دولتها مندابع کدافي جهدت
اجراي اقگامات مذکور در اختيدار نگاشدتنگ .در نتيجده،
فقگان مسکن  -به ویژه مسکن اجتماعي براي اقشار ک
درآمگ -سب شگ تا خانوادهها هر چه بيشتر بده سدمت
زاغهنشيني و ساخت خانههاي غير استانگارد و کد دوام
روي آورنگ ).(Skinner and Rodell, 1983

تأمين مسدکن اقشدار کد درآمدگ ،یکدي از چدالشهداي
اساسي کشورهاي در حال توسهه در دههي پایاني قدرن
بيست بود .این چالش در مناطق شهري ،حادتر بدود .در
حال حاضر نيدز مشدکل اصدلي بخدش مسدکن ،کمبدود
شگیگ مسکن براي اقشدار کد درآمدگ جامهده اسدت .در
طول سه دههي ذشته ،بيشتر برنامدههدا و پدروژههداي
دولتها براي تأمين مسکن این روه از جامهه ،نداموفق
بدوده اسدت ) .(Tipple and Willis, 1991در واقدع،
بخش زیادي از مسکن اقشار ک درآمگ را خود خانواده-
ها ميسازنگ ،اما استانگاردهاي ساختماني در آنها رعایت
نميشود .ضمن این که مشکالت دیگدري نظيدر فقدگان
خگمات عمومي در محدل ،فقدگان یدا کمبدود اعتبدارات
مالي و غيره نيز وجود دارد .دولتها بایگ عامل مفقود را
در سياسددتهدداي بخددش مسددکن بياینددگ تددا بتواننددگ در
برنامههاي احگاث مسدکن بده ویدژه مسدکن اجتمداعي،
مشارکت مؤ ري داشته باشنگ .با رویکرد سرمایه دذاري
ترکيبي خانوارها و دولت ،دولتها ميتواننگ سده خدود
را در ميزان سرمایه ذاري الزم براي احدگاث واحدگهاي
مسکوني را کاهش دهنگ و بر مشکل کمبود مسکن کده
از ناکارایي سياستهاي ذشته ناشي شگه اسدت ،فدالق
آینگ ).(Skinner and Rodell, 1983
نظر به اهميت برخورداري جمهيت از مسکن و امکاندات
وابسته به آن ،پژوهش حاضر به طور مختصر به اهميدت
سياست ذاري در بخش مسدکن و همچندين سياسدت-
ددذاري مسددکن در ای دران پرداختدده و سددپس وضددهيت
شاخصهداي مسدکن در شهرسدتانهداي کشدور مدورد
ارزیابي و مقایسه قرار رفته است.
 -1-1طرح مسأله

مسکن یکي از مسالل حاد کشدورهاي در حدال توسدهه
است .فقگان منابع کافي ،ضهف مگیریت اقتصادي ،عدگم
وجود برنامهریزي جامع ملي مسدکن و سدایر نارسدایي-
هایي که در زیرساختهاي اقتصادي این کشورها وجود
دارد از یدک سددو و افدزایش شددتابان جمهيدت بدده ویددژه
جمهيت شهرنشين از سوي دیگر ،مشکل مسکن در این
کشورها را به شکلي غامض و چنگبهدگي درآورده اسدت
(پورمحمگي .)111 ،7111 ،یک اشتباه عمومي دولتها

 1-2پيشينهي تحقيق

قنبري و ظاهري ( )7130سياستهاي کالن مسکن در
برنامههاي قبل و پس از انقالب اسالمي ایران ارزیابي
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در کشورهاي در حال توسهه ،احگاث مسکن با کيفيدت
بسيار باالي مهماري براي اقشدار کد درآمدگ و در عدين
حال ،بيتوجهي به نيازهاي بهرهبرداران ایدن واحدگهاي
مسکوني بوده است که نتيجهي آن ،افزایش قيمت تمام
شگهي ساختمانهدا و از طدرف دیگدر ،مناسد نبدودن
شرایط آنها جهت وا ذاري به اقشار نيازمنگ بوده است.
در بسياري از کشورها ،فقط کارمنگان ادارات ،سازمانها
و مؤسسددات دولتددي از پددروژههدداي احددگاث واحددگهاي
مسکوني بهرهمنگ ميشدونگ .در ایدن کشدورها وضدهيت
سکونت و تأمين مسکن براي اقشار ک درآمگ مهموال بدا
بحران مواجه ميشود .زیرا پروژههاي ساختماني کده بدا
هگف وا ذاري به محرومان اجرا مي ردد ،در نهایت بده
روههاي درآمدگي متوسدط بده بداال وا دذار مديشدود
) .(Shidlo, 1991افراد ک درآمگ نيز به علت نگاشدتن
پول کدافي بدراي خریدگ زمدين و هزیندهي سداخت ،در
تأمين مسکن مناس خود عاجز ماندگه و بده ناچدار بده
سکونتگاههاي غير استانگارد و فاقدگ هدر ونده امکاندات
زیستي ماننگ زاغه ،آلونک ،حلبي آباد و غيره روي مدي-
آورنگ .این وضهيت ،زنگ ي بسياري از ساکنان شهرها را
تهگیگ ميکنگ .لدذا ،دولدتهدا سدهي مديکنندگ فضداي
مناس د مسددکوني تددوخم بددا خددگمات ضددروري را بددراي
شهرنشينان فراه نماینگ .رشگ سریع شهرنشديني تدوخم
با تغيير روش توليگ ،افدزایش مهداجرت و شدکل يدري
خانوارهاي جگیگ ،نياز به تگارک فضاي مناس مسکوني
را تشگیگ کرده است .به همين سب  ،مسألهي مدگیریت
و بهرهبرداري صحيح از زمينهاي شهري ،بيش از پيش
حالز اهميت است (موالزاده .)1 ،7119 ،در ایدن راسدتا،
شددناخت وضددع موجددود شدداخصهدداي مسددکن در
سکونت اههاي مختلف و دریافت تصویري واقعبينانده از
ميزان برخورداري جمهيدت از مسدکن مناسد  ،جهدت
برنامهریزي مؤ ر تدأمين مسدکن بده ویدژه بدراي اقشدار
ک درآمگ و سکونت اههاي کمتر برخدوردار از اهميدت
فراواني برخوردار است که پژوهش حاضر به آن پرداخته
است.

نمودهانگ .نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان ميدهگ
که هر یک از برنامههاي قبل و پس از انقالب اسالمي
ایران ،نقا ضهف و قوت خاص خود را دارنگ که از آن
جمله ميتوان به عگم وجود ابزارهاي الزم اجرایي اشاره
کرد که باعث ميشود ،بين اهگاف و عملکردها در هر
دوره شکاف ایجاد شود .یکي دیگر از مسایل برنامهها
که در هر دوره مشاهگه ميشود ،کلي بودن
برنامههاست .صارمي و ابراهي پور ( )7107در پژوهشي،
شاخصهاى مسکن در ایران و جهان را بررسي
نمودهانگ .بگین ترتي که وضهيت شاخصهاي کمي،
کيفي و اقتصادي مسکن را در کشورهاي ایران،
انگلستان و فرانسه مورد سنجش و مقایسه قرار دادهانگ.
نتایج مطالهه نشان ميدهگ که با توجه به تحوالت
جمهيتى ،شاخصهاى مسکن در ایران در همهي موارد
رشگ یافته است ،وليکن هنوز براى رسيگن به
شاخصهاى کشورهاى پيشرفته ،فاصله زیادى وجود
دارد .عزیزي ( )7131در پژوهشي به تبيين و تشریح
جایگاه شاخصهاي مسکن در فراینگ برنامهریزي مسکن
پرداخته است .بگین ترتي که ابهاد مختلف شاخصها
مورد مطالهه قرار رفته و یک دستهبنگي از آنها در
روههاي مختلف اراله شگه است .ضمن آن که برنامه-
هاي مسکن کشور نيز بررسي شگه است .یافتههاي
تحقيق بر این امر تأکيگ دارد که به دليل تأ ير ذاري و
اهميت شاخصهاي مسکن ،الزم است توجه عميقتري
به این مقوله مهطوف ردد.
ستارزاده ( )7133به ارزیابي شاخصهاي جمهيتي
مسکن در استان سيستان و بلوچستان پرداخته است.
نتایج حاصل از این پژوهش حاکي از نامطلوب بودن
شاخصهاي کمي و کيفي در استان است که وضهيت
موجود تا حگ زیادي ،نتيجهي رونگ غيراصولي و
بيبرنامه در بخش مسکن و تأمين مسکن برشمرده
شگه است .ضمن آن که تأ ير ذاري قابل توجه
نامطلوب بودن مسکن در ابهاد کمي و کيفي بر شرایط
زنگ ي اجتماعي و فرهنگي افراد و خانوارها خاطرنشان
شگه است .لطفي و همکاران ( )7133به تبيين جایگاه
مسکن روستایي و ویژ يهاي آن پرداختهانگ و
مه ترین مؤلفهها و شاخصهاي مسکن روستایي که در
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برنامههاي توسهه ،سنگ چش انگاز و قوانين و
دستورالهملهاي وزارت مسکن و شهرسازي ذکر شگه
است ،استخراج نمودهانگ .در این مطالهه ،شناخت و به
کار يري شاخصهاي مسکن به عنوان عاملي مؤ ر بر
تحول مسکن روستایي بيان شگه است .هادیزاده زر ر و
همکاران ( )7109توسهه یافتگي مناطق شهري اصفهان
در بخش مسکن را مورد مطالهه قرار دادهانگ .نتایج به
دست آمگه از این مطالهه نشان دهنگهي اختالف قابل
توجه در بين مناطق چهارده انهي شهر اصفهان از نظر
توسههیافتگي در بخش مسکن است.
ملکي ( )7109وضهيت شاخصهداي اجتمداعي مسدکن
مربو به ازدحام جمهيت یدا کميدت مسدکن ،وضدهيت
کيفي مسکن ،خگمات اساسي ،مالکيت و نحوهي تصرف
مسکن در شهرستان اهواز را در فاصله سالهداي 7179
تا  7139بررسدي نمدوده اسدت .نتيجدهي ایدن بررسدي
نمایدانگر رونددگ رو بدده رشددگ (بهبددودي نسددبي) در اک ددر
شاخصهاي مذکور است .همچنين ،بر اتخداذ دیدگ اهي
جامع و به ویژه بذل توجه اساسي به نقش شاخصهداي
اجتماعي در برنامههاي توسدههي مسدکن تأکيدگ شدگه
است .محمگي و همکاران ( )7107شاخصهداي وضدع
موجود مسکن ،هزینهي توليگ مسکن ،نوسانهاي قيمت
زمين ،مسکن و اجارهبها ،تابع اجارهبها ،ضدری جيندي
مسدکن ،الگدوي عرضده و تقاضدا در اسدتان کردسدتان
پرداخته و بدا اسدتفاده از روش  ،SWOTنقدا قدوت و
ضهف و فرصتها و تهگیگها را تشریح نمودهانگ.
عزیزي ( )7137در مطالههاي ،تهگادي از شاخصهداي
مسکن شهري در ایران را بررسي و جایگاه و سير تحول
آنها را تجزیه و تحليل نموده است .نتایج پژوهش نشدان
ميدهگ که شاخصهاي مسکن شهري در ایدران تحدت
تأ ير دو دسته عوامل بيروني و دروندي قدرار داشدتهاندگ.
عوامل بيروندي از قبيدل عوامدل جمهيتدي ،اقتصدادي و
اجتماعي بر رونق و رکود مسدکن مدؤ ر قلمدگاد شدگه و
عوامل دروندي مسدکن عمدگتا تحدت تدأ ير چگدونگي و
فراینگ برنامهریزي مسکن انگاشته شگه است .سدجادیان
( )7139بدده تحليددل جغرافيددایي سياسددتهدداي مسددکن
شهري تهران و پيامگهاي ناشي از آن پرداخته است .در
این مطالهه ،رشگ غولآساي تهدران ،حاصدل اسدتقرار و

تسلط بخش خصوصي و در نهایدت عدگم سياسدتهداي
کنترلي دولت بر بخدش مسدکن برشدمرده شدگه اسدت.
بگین صورت که سياستهاي ضهيف و اه نادرست و در
برخي موارد کامل اجرا نشگه موج پيامگهاي فيزیکدي
و فضایي مسکن ،توسدههي بديرویده و نداموزون شدهر،
حاشيهنشديني و بده طدور کلدي ،پيامدگهاي اقتصدادي،
اجتماعي ،کالبگي ،سياسي و زیستمحيطي شگه است.
 -2روش تحقيق
مطالههي حاضدر ،پژوهشدي تحليلدي اسدت کده ضدمن
تشریح اهميت سياست ذاري در بخش مسکن ،ویژ ي-
هاي سياست ذاري مسکن در ایران را مختصدرا تبيدين
نمددوده و سددپس وضددهيت شدداخصهدداي مسددکن در
شهرستانهاي کشور را مورد ارزیابي و مقایسه قرار داده
است .دادههاي کمي مورد نياز تحقيدق عمدگتا از نتدایج
تفصيلي سرشماري عمومي نفدو و مسدکن کشدور در
سال  7109و همچندين پرسدشنامده ،دردآوري شدگه
است .بگین ترتي که پس از مطالههي آمار مربدو بده
امکانات ،تسهيالت و شداخصهداي مختلدف مربدو بده
بخش مسکن ،تهگاد  71شداخص انتخداب ردیدگ .ایدن
شدداخصهددا در چهددار ددروه اصددلي شددامل «شدداخص
برخورداري»« ،تأسيسات زیربنایي»« ،فضداهاي داخلدي
مسکن» و «شاخص پایگاري» سازماندهي شگ ،سدپس
بددراي تهيددين وزن شدداخصهددا از روش  AHPروه دي
استفاده شگ .بدگین ترتيد کده پرسدشنامدهاي شدامل
ماتریسهداي مقایسدهي زوجدي شداخصهداي اصدلي و
فرعدي تنظدي شددگ و در اختيدار کارشناسددان خبددره در
زمينهي برنامهریزي مسکن قرار داده شگ .پس از تهيين
وزن شاخصها ،ميزان مطلوبيت شاخصهاي مسدکن در
شهرسددتانهددا بددا اسددتفاده از روش  TOPSISارزی دابي
ردیگ و یک طبقهبنگي پنج انه از آن اراله شگ.
-2-1فرايند وزندهيي شياخصهيا در رو

فراينيد

تحليل سلسله مراتبي ()AHP

فراینگ تحليل سلسله مراتبي یکي از جامعترین
سيست هاي طراحي شگه براي تصمي يري با
مهيارهاي چنگ انه است ،زیرا این مگل ،امکان فرموله

در این رابطه max ،حگاک ر مقگار ویژه n ،تهگاد
شاخصها ،و  R.I.I.شاخص تصادفي بودن است
) .(Wang et al., 2008 514-515مقایسات زوجي به
ازاء هر ماتریس توسط  DMانجام ميپذیرد ،وليکن
ممکن است در یک تصمي يري به جاي یک ،DM
چنگین  DMوجود داشته باشگ ،به ونهاي که ضرورت
ایجاب کنگ که نظرهاي همگي آنها لحاظ شود .در
چنين مواردي ميتوان از  AHPروهي استفاده نمود.
در این صورت ميتوان عناصر ماتریس تصمي يري را
از طریق محاسبهي ميانگين هنگسي تهيين نمود
(اصغرپور.)7131 ،

جدول  - 1مقادير عددي ترجيحات در مقايسهي زوجي شاخصها
در رو

-2-2فرايند سنجش سطح توسعه يافتگي

AHP
مقگار عگدي

ترجيحات
کامال مرجح یا کامال مطلوبتر

0

ترجيح یا مطلوبيت خيلي قوي

1

ترجيح یا مطلوبيت قوي

9

کمي مرجح یا کمي مطلوبتر

1

ترجيح یا مطلوبيت یکسان

7

ترجيحات بين فواصل فوق

3و1و7و9

این مقایسههاي زوجي که به عنوان م ال براي تهگاد m
شاخص اراله مي ردد ،در یک ماتریس  m × mبه
صورت زیر نمایش داده ميشود.
... a1m 
... a2 m 
... ... 

... amm 

a12
a22
...
am 2

 a11
a
  21
 ...

am1

A  (aij ) mm

ا ر در مقایسههاي زوجي شاخصها قاعگهي
 aij  aik akjرعایت

ردد ،آنگاه قضاوتها ساز ار

خواهنگ بود .با توجه به این که در برخي موارد ،تصمي -
يرنگه قادر به کنترل ساز اري در همهي قضاوتها
نيست ،الزم است ميزان ناساز اري از مقگار  9/7تجاوز

گاهها در رو

سکونت-

TOPSIS

 TOPSISیکي از روشهاي مرسوم و پرکاربرد در ميان
روشهاي تصمي يري چنگ شاخصه است که بر مبناي
محاسبهي فاصلهي زینهها از راه حل ایگهآل م بت و
ایگهآل منفي استوار است ) .(Lin, 2010: 520بر این
اسا  ،زینهي برتر کمترین فاصله را از راه حل ایگهآل
م بت و بيشترین فاصله را از راه حل ایگهآل منفي
خواهگ داشت ) .(Cavallaro, 2010: 464در این
روش ،ماتریس تصمي يري (مقادیر عگدي شاخصها
براي زینهها) و وزن شاخصها ،دادههاي ورودي
سيست هستنگ ) (Xia et al., 2006: 743و خروجي
نيز به صورت رتبهبنگي زینههاست .البته ،مطلوبيت
هر شاخص بایگ به طور یکنواخت افزایشي یا کاهشي
باشگ که در این صورت ،بهترین ارزش موجود از یک
شاخص ،نشان دهنگهي ایگهآل آن بوده و بگترین ارزش
موجود از آن مشخص کننگهي ایگهآل منفي خواهگ بود
(اصغرپور .)919 :7131 ،الگوریت این روش به شرح
است.
ام اول :تبگیل ماتریس تصمي يري موجود به یک
ماتریس بيمقيا شگه با استفاده از فرمول:
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کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراه ميکنگ.
همچنين ،امکان در نظر رفتن مهيارهاي مختلف کمي
و کيفي را در مسأله دارد (قگسيپور .)7 :7137 ،فراینگ
این روش ،مجموعهاي از قضاوتها (تصمي يريها) و
ارزش ذاريهاي شخصي به یک شيوهي منطقي است،
به طوري که ميتوان فت از یک طرف وابسته به
تصورات شخصي و تجربه جهت طرحریزي سلسله
مراتبي یک مسأله بوده و از طرف دیگر نيازمنگ منطق،
درک و تجربه جهت تصمي يري و قضاوت نهایي
است(همان .)1 :روش  AHPچارچوب مناسبي را براي
ارالهي ترجيحات و تهيين اولویتها در هر سطحي از
سلسلهمرات تصمي يري با استفاده از مقایسات زوجي
فراه ميکنگ .به منظور انجام مقایسهي زوجي ،از روش
مقایسهي ساعتي (0کميتي) به شرح جگول  7استفاده
شگه است.

ننمایگ .نرخ ناساز اري ( )I.R.از طریق رابطهي ذیل
قابل محاسبه است.
  n / n  1
I .R.  max
R.I .I .

19

rij
m

r

2
ij

nij 

i 1
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ام دوم :ایجاد ماتریس بيمقيا وزین با مفروض
بودن بردار  Wبه عنوان ورودي الگوریت .

vij  nij  w j , i = 1, 2, . . . , m; j = 1, 2,…, n.

ام سوم :مشخص نمودن راه حل ایگهآل م بت ( ) A 
و راه حل ایگهآل منفي ( ) A 

Aj  Maxi vij j  J , Mini vij j  J i  1,2,, n

11

 v1 , v2 ,, v j ,, vn 

A j  Mini vij j  J , Maxi vij j  J i  1,2, , n





 v1 , v 2 , , v j , , v n

ام چهارم :محاسبهي انگازهي جگایي (فاصله)

 v j , i = 1, 2, . . . , m

 v

di 



 v j ,

 v

di 

2

i = 1, 2, . . . , m



2

n

ij

j 1
n

ij

j 1

ام پنج  :محاسبهي نزدیکي نسبي  Aiبه راه حل
ایگهآل با استفاده از فرمول:
d i
, 0 < cli < 1, i = 1, 2,..., m


di  di
ام شش  :رتبهبنگي زینهها بر اسا ترتي نزولي
cli 

. cli
 -2-3اهميت سياستگذاري در بخش مسکن

همهي کشورها به نوعي بدا مشدکل مسدکن مواجهندگ و
صرف نظر از رویکرد خاص هر کدگام از آنهدا نسدبت بده
بازار آزاد یا برنامهریزي متمرکز ،سياستهاي متنوعي را
براي تأمين مسکن اتخداذ نمدودهاندگ (Harsman and
) .Quigley, 1991دولددتهدداي مختلددف ،بددا هددر نددو
ایددگلولوژي ،ميددزان توسددههي صددنهتي ،ویژ دديهدداي
جمهيتي و اجتماعي ،شرایط اقليمدي و غيدره ،بده طدور

سترده براي حل کردن مسالل مربو به مسکن اقدگام
نمدودهاندگ ) .(Doling, 1997, 8هدگف سياسدتهداي
مسکن ،سبک کردن بدار بديمسدکني یدا بگمسدکني از
دوش ناتوانان و ک توانان جامهه است (دهقدان،7139 ،
19؛ و وقي .)79 ،7111 ،ا در سياسدتهداي مسدکن را
تالش دولتها براي ایجاد تغييرات در نحدوهي عملکدرد
سازمانها و بخشهاي مرتبط با مسکن قلمدگاد نمدایي .
در این صورت ،ميزان موفقيت سياسدتهدا ،بده کدارایي
مکانيزمهایي بستگي دارد که به موج آنها ،اصدالحات
مربوطه انجام ميپذیرد .وليکن ا ر سياستها در جهدت
دخالت مستقي دولت بدر بخدش مسدکن ميدزان تدأ ير
اقگامات دولت بر قيمتها و افزایش قگرت خریگ مدردم،
از عوامل مه جهت ارزیابي سياستها به شمار ميرونگ
).(Doling, 1997, 40
به غيدر از جوامدع سوسياليسدتي کده دولدت در تدأمين
مسددکن بددراي مددردم داراي بدداالترین نقددش اسددت ،در
کشورهاي دیگر هد دولدت تدا حدگي بدا بده کدار يري
سياستهاي ونا ون در مسألهي مسکن دخالدت مدي-
کنگ .برخي از این سياستها عبارتنگ از :کنتدرل اجداره،
کمکهاي مالي ،تأمين مسکن بده وسديلهي دولدت ،بده
کار يري ابزارهاي ونا ون براي محگود کردن تقاضداي
مسکن ،و ا ر رفاهي به کار يري سياسدتهداي مختلدف
دولت در ارتبا با مسألهي مسدکن (عابدگین درکدوش،
 .)791-793 ،7131در ایددددن خصددددوص از ميددددان
استراتژيهاي متنو دولتها براي حل مشدکل مسدکن
ميتوان به این موارد اشاره نمود :پرداخت یارانه ،تگوین
قوانين مختلف ،در نظر درفتن مشدوقهداي وندا ون،
اصالح نظدام ماليداتي ،نقدش انفهدالي دولدت ،و دخالدت
مسددتقي دولددت در امددر احددگاث واحددگهاي مسددکوني
) .(Doling, 1997, 40فرایندگ توليدگ ،عرضده ،تدأمين
اعتبار ،توزیع و مکان یابي واحگهاي مسکوني بدا بهدره-
ي دري از روشهدداي پيچي دگهاي در خصددوص کنتددرل،
تنظي و اعطاي یارانهها صورت ميپدذیرد (Harsman
) .and Quigley, 1991, 1; Doling, 1997, 8ابدزار
اجرایي اعطاي یارانده عبدارت از :مشدوقهداي ماليداتي،
وا ذاري زمين ارزان یا رایگان ،و اعطاي تسهيالت مالي
و اعتباري است.

 -2-4سياستگذاري مسکن در ايران

مسألهي مسکن در ایران ه ماننگ اغلد جوامدع دنيدا،
مخصوصا در جوامهي که رشدگ شهرنشديني آنهدا در دو
دههي اخير زیاد بوده ،از اهميت خاصي برخوردار است.
مشکل مسکن را در ایران ميتوان بدا بداال رفدتن سدریع
قيمت واحگهاي مسکوني و اجارهبهاي آنها ،مخصوصا در
سطح شهرهاي بزرگ ،احسا کرد .ولي از آنجایي که
عوامل مختلف اقتصادي و سياسي موج افزایش قيمت
واحگهاي مسکوني ميشود ،باال رفتن قيمت یدا اجداره-
بهاي واحدگهاي مسدکوني بده تنهدایي نشدان دهندگهي
مشکل مسکن در ایران نيست (عابگین درکوش،7131 ،
 .)777مسکن به عنوان یک بخش ،در ارتبدا بدا سدایر
بخشها قرار مي يدرد و بدا توجده بده روابدط متقابدل و
دوسویهي این بخش با کليدهي بخدشهداي اقتصدادي
کشور نظير سيست بانکي ،سيست توليگ ،سطح درآمدگ
سرانه ،صنهت و غيره ،نميتوان آن را به صورت مجرد و
انتزاعي در نظر رفت (آخونگي .)9 ،7111 ،از آنجدایي
که دولت عامل اجرا کنندگهي سياسدتهداي حداک بدر
جامهه است ،لذا کليهي مصوبات و مقررات و آیيننامده-
هاي اجرایي آن در راه بده اجدرا درآمدگن آن سياسدت-
هاست (عابگین درکوش .)799 ،7131 ،دخالدت دولدت
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دو ابزار عمگه براي اتخداذ سياسدت حمدایتي در بخدش
مسکن عبارتندگ از :احدگاث مسدکن اسدتيجاري توسدط
دولت ،و اعطاء یارانه به سازنگ ان واحگهاي مسکوني در
بخددش خصوصددي جهددت احددگاث مسددکن انتفدداعي و
غيرانتفدداعي .در کشددورهاي در حددال توسددهه ،احددگاث
مسکن استيجاري به نگرت مورد توجه قرار رفته است،
وليکن اعطاء یارانه در سطح وسيهي کاربرد داشته است
) ،(Shidlo, 1991به طوري کده در سدي سدال اخيدر،
تهگاد مهدگودي از دولدتهدا ،سياسدت احدگاث مسدکن
استيجاري را در پيش رفتهانگ .در کشدورهاي در حدال
توسهه ،بيتوجهي نسدبت بده مسدکن اسدتيجاري از دو
منظر حالز اهميت است :اول ،بيتوجهي زیاد نسبت بده
شرایط سکونت مستأجران ،و دوم ،عگم تمایل دولدتهدا
نسبت به احگاث مسکن استيجاري به است ناي اجاره به
شر تمليک ).(Gilbert, 2003

در حل مسألهي مسکن امري اجتنابناپذیر اسدت .زیدرا
بخش خصوصي به تنهایي نميتواندگ از عهدگهي تدأمين
مسکن ،خصوصاً براي اقشار ک درآمگ ،برآیدگ .ابزارهداي
دولت بدراي دخالدت در امدر مسدکن عبارتندگ از :پدول،
زمين ،و وضع قوانين الزم (پورمحمگي.)73 ،7139 ،
مطابق اصل سي و یک قانون اساسي جمهوري اسدالمي
ایران ،داشتن مسکن متناس بدا نيداز ،حدق هدر فدرد و
خانوادهي ایراني است .دولدت موظدف اسدت بدا رعایدت
اولویت براي آنها که نيازمنگترنگ بخصوص روستانشينان
و کار ران زمينهي اجراي این اصل را فراه کندگ (اداره
کل قوانين و مقررات کشور .)91-97 ،7119 ،در ایران،
سياستهاي مسکن مهموالً در برنامههاي عمراندي پدنج
سالهي دولت دیگه ميشونگ .البته ،دولت خود را متههدگ
بدده مگاخلددهي کمتددر در امددر مسددکن م ديدانددگ و تنهددا
پشتيباني محگودي از بخش اجارهي اجتمداعي و اجداره
به شر تمليک به عمل ميآورد .محتدواي برنامدههداي
دوم و سوم مسکن به روشني این امر را نشان ميدهندگ
(مجتهگزاده .)99-91 ،7131 ،بررسي عملکرد سالهاي
ذشته در ایران ،نشان از حاکميت بخش خصوصدي در
فهاليتهاي مربو به بخش مسکن و کداهش تدگریجي
سه و نقش دولت در ایدن مدورد دارد (دژکدام،7111 ،
 .)191با کاهش نقش مستقي و غير مستقي دولدت در
امر کمک مالي مسکن ،عملکرد سيست تأمين اعتبارات
و تورم در بخش مسدکن بده وندهاي بدوده کده عمدگتاً
کساني قادر به استفاده از تسهيالت مسکن شگهاندگ کده
عالوه بر تأمين مبلد قابدل تدوجهي از هزیندهي واحدگ
مسکوني خود ،قگرت پرداخت اقسا ماهانهي بداالیي را
نيز داشتهانگ (مگني.)107 ،7111 ،
سرمایه ذاري مستقي دولت در جهت تدأمين مسدکن،
یکي از ابزارهاي مبارزه با مشکل مسکن است .البته ا در
این نو سرمایه ذاري در رفع مشکل مسکن بده مقدگار
سرمایه ذاري و چگونگي مورد استفاده قرار درفتن آن
و نحدوهي وا ددذاري واحدگهاي مسددکوني احدگاث شددگه
بستگي دارد .در ایران نه تنها مقگار سرمایه ذاري دولت
در مقایسه با سدرمایه دذاري بخدش خصوصدي در امدر
تأمين مسکن در سطح پدایينتدري قدرار داشدت ،بلکده
بيشترین سه سرمایه ذاريهدا ،بده احدگاث واحدگهاي
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مسکوني براي کارمنگان و کار ران تحت پوشش دولدت
مربو بوده است و فقط درصگ کمي از سرمایه ذاريها
به احگاث خانههاي ارزانقيمت براي طبقهي ک درآمدگ
اختصدداص یافتدده بددود .در بسددياري از مددوارد ،احددگاث
واحگهاي مسکوني با توجه به شرایطي که بده خانوارهدا
تحویل داده ميشدگ ،نده تنهدا در رفدع مشدکل مسدکن
کمکي نکرده ،بلکه باعث شگه است که عگهي زیدادي از
خانوارهاي روستایي دیگدر هد بدراي درفتن خانده بده
شهرها مهاجرت کننگ (عابگین درکوش.)793 ،7131 ،

جدول  -2شاخصهاي اصلي و فرعي مورد مطالعه جهت ارزيابي
وضعيت مسکن در شهرستانهاي کشور
شاخص برخورداري
)(A
 : A1درصگ مالکيت
مسکن

 : B4دفع
فاضالب

 : C4حمام

 : B2از لوله-
کشي

 : A2نسبت تهگاد
واحگ مسکوني به
خانوار
 : A3متوسط مساحت
زیربنا

 : B3برق

 -3یافتههای پژوهش
 -3-1ارزيابي وضعيت شاخصهاي مسکن در ايران
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تأسيسات
زیربنایي
)(B
 : B1آب لوله-
کشي

فضاهاي داخلي
مسکن
)(C
 : C1نسبت
تهگاد اتاق به
خانوار
 : C2نسبت
تهگاد اتاق به
جمهيت
 : C3آشپزخانه

شاخص پایگاري
)(D
 : D1درصگ
واحگهاي سازه
بادوام
 : D2مهکو
ميزان قگمت بنا

ساختار سلسلهمراتبدي ارزیدابي وضدهيت شداخصهداي
مسکن در شهرستانهاي کشور در شدکل  7ارالده شدگه
است .سطح نخست این ساختار ،نداظر بدر هدگف یهندي
ارزیابي شاخصهاي مسکن اسدت .شداخصهداي اصدلي
چدهار انده در سدطح دوم جاي رفتدهانگ که هدر یدک،

به منظور ارزیابي وضهيت شاخصهاي مربو به مسکن
در شهرستانهاي کشور ،بدر اسدا دادههداي موجدود،
چهار روه شاخص اصلي شامل «شاخص برخدورداري»،
«تأسيسددات زیربنددایي»« ،فضدداهاي داخلددي مسددکن» و
«شاخص پایگاري» تگوین شگ .هر یک از شداخصهداي
اصلي ناظر بر تهگادي شاخص فرعي است که به ترتيد
تهددگاد  7 ،7 ،1و  9شدداخص فرعددي در زیرمجموعددهي
روههاي یاد شگه سازمان دهي شگ (جگول .)9

ارزيابي شاخصهاي مسکن

تأسيسات زیربنایي

شاخص برخورداري

A1

A2

A3

B1

B2

B3

فضاهاي
داخلي

B4

C1

C2

شاخص پایگاري

C3

شهرستان i

شکل  -1ساختار سلسلهمراتبي ارزيابي وضعيت شاخصهاي مسکن در شهرستانهاي

C4

D1

D2



شهرسددتانهددا بدده راه حددل ایددگهآل (  ،) cl iميددزان
مطلوبيت وضهيت شاخصهاي مسکن در هر شهرسدتان
تهيين شگ .به منظور ارالهي چش انگاز کلي از وضدهيت
مسکن شهرستانها ،شهرستانهاي کشور در قال پدنج
روه شامل وضهيت مطلوب ،نسدبتاً مطلدوب ،متوسدط،
نسددبتا نددامطلوب و نددامطلوب طبقددهبنددگي ردیگنددگ
(جگول .)7
مالحظه مي ردد ،اسدتانهداي تهدران ،کدرج ،اصدفهان،
ورامددين ،شددهریار ،قددزوین ،پاکگشددت ،البددرز ،قالمشددهر،
ساري ،اسالمشهر ،مبارکه ،خمينيشهر ،تبریدز ،لنجدان،
فالورجددان وضددهيت مطلددوبتددري نسددبت بدده سددایر
شهرستانها دارنگ؛ در مقابل ،شهرسدتانهداي بردسدير،
سددراوان ،نيددکشددهر ،بهم،ددي ،جاسددک ،خدداش ،اللددي،
عنبرآب داد ،نهبنددگان ،سددرباز ،قلهدده ددنج ،رودبددارجنوب،
سربيشدده ،کوهرنددا شددرایط نامسدداعگي دارنددگ .توزی دع
فضایي شهرستانهاي کشور از نظر طبقهبنگي وضدهيت
شاخصهاي مسکن در شکل  9نمایش داده شگه است.
همان طور که در بسياري از جنبههداي توسدهه ،وجدود
نظام مرکز-پيرامون که از ویژ يهاي عمومي کشورهاي
در حددال توسددهه اسددت ،نتيجددهي ارزیددابي وضددهيت
شاخصهاي مسکن در ایران نيز وجود ایدن نظدام را در
بخش مسکن به وضوح نشان ميدهدگ .ندامطلوب بدودن
وضددهيت شدداخصهددا در شهرسددتانهدداي اسددتانهدداي
سيسددتان و بلوچسددتان ،کرمددان و خراسددان جنددوبي در
مقایسه با سایر استانها ،ضرورت برنامهریزي مؤ ر بدراي
بهبود وضهيت مسکن در این منداطق را بديش از پديش
مينمایانگ.

جدول  -3وزن شاخصهاي اصلي و فرعي در ارزيابي وضعيت مسکن شهرستانهاي کشور
شاخص

وزن

وزن

شاخص

وزن

شاخص

وزن

شاخص

A

9/990117

B

9/179971

C

9/799799

D

9/191191

A1
A2
A3

9/909339
9/771399
9/997017

B1
B2
B3
B4

9/710171
9/971939
9/901717
9/917999

C1
C2
C3
C4

9/979971
9/999707
9/919111
9/979039

D1
D2

9/979111
9/777919
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تهگادي شاخص را تحدت مجموعدهي خدود دارندگ و در
نهایت ،زینههاي مورد ارزیدابي یهندي شهرسدتانهداي
کشددور ،سددطح چهددارم ای دن سلسددلهمرات د را تشددکيل
ميدهنگ.
بددراي تهيددين وزن یددا ضددری اهميددت هددر یددک از
شاخصهاي سدنجش وضدهيت مسدکن ،از روش AHP
استفاده شگ .با توجه به اهميت بهرهمندگي از دیدگ اه-
هاي کارشناسان ،برنامهریزان و صاح نظران توسهه در
بخش مسکن ،جهت وزندهي شاخصها بهدره يدري از
روش  AHPروهددي تددرجيح داده شددگ .بددگین منظددور
پرسشنامهاي متشکل از ماتریسهاي مقایسدهي زوجدي
شاخصهاي اصلي و فرعي تگوین شگ و در اختيار تهگاد
 79نفر از کارشناسدان قدرار داده شدگ .پدس از تکميدل
شگن پرسدشنامده توسدط کارشناسدان ،نخسدت ،ندرخ
ناساز اري مربو به هر یک از ماتریسهاي موجدود در
هر پرسشنامه محاسبه شگ که ميزان آن رضدایتبخدش
بود ،به طوري که حگاک ر نرخ ناساز اري محاسبه شدگه
برابددر  9/99بددود .لددذا ،مدداتریسهدداي مددذکور ،مبندداي
محاسبات پدژوهش حاضدر قدرار رفدت .جهدت تلفيدق
نظرات کارشناسان مختلف ،ميانگين هنگسدي مقایسده-
هاي زوجي محاسدبه ردیدگ و بدا اسدتفاده از ندرمافدزار
 Matlabوزن هر یدک از شداخصهدا محاسدبه ردیدگ
(جگول )1
نتایج تهيين وزن شاخصها نشان ميدهگ کده در ميدان
شاخصهاي اصلي« ،شاخص پایدگاري» حدالز بداالترین
ضری اهميت شگه است .در ميان شاخصهداي فرعدي
نيز بيشترین وزن به «درصگ واحدگهاي مسدکوني داراي
سازهي بادوام» اختصاص یافته است.

جهددت ارزیددابي وضددهيت شدداخصهدداي مسددکن در
شهرستانهداي کشدور بدا اسدتفاده از روش ،TOPSIS
وزن شاخصها به عنوان ورودي الگوریت در نظر رفتده
شددگ و بددا محاسددبهي نزدیکددي نسددبي هددر یددک از
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وضعيت

شهرستانها

مطلوب

تهران ،کرج ،اصفهان ،ورامين ،شهریار ،قزوین ،پاکگشت ،البرز ،قالمشهر ،ساري ،اسالمشهر ،مبارکه ،خمينيشهر ،تبریز ،لنجان ،فالورجان ،برخوار و
ميمه ،ق  ،اراک ،دليجان ،ربا کری  ،سمنان ،ري ،شهرضا ،دماونگ ،یزد ،محالت ،ميبگ ،رامسر ،لپایگان ،اردبيل ،جلفا ،آستارا

نسبتا مطلوب

دامغان ،رودبار ،اردکان ،ج  ،مشهگ ،بروجن ،نجف آباد ،ر ان ،رمسار ،بهشهر ،فارسان ،همگان ،شهرکرد ،ساوه ،کاشان ،بنگرانزلي ،بناب ،آران و بيگ ل،
خرمگره ،سننگج ،بروجرد ،مرنگ ،شيراز ،آشتيان ،شبستر ،اميگیه ،آبيک ،چالو  ،تنکابن ،بابلسر ،کرمانشاه ،محمودآباد ،آذرشهر ،صگوق ،آمل ،دورود،
اهواز ،بنگر ز  ،ساوجبالغ ،نطنز ،نظرآباد ،چساران ،جویبار ،خوانسار ،اسکو ،لو اه ،کردکوي ،نکا ،آباده

متوسط

کرمان ،بيجار ،خرمبيگ ،ابهر ،خمين ،زنجان ،ازنا ،بهبهان ،کنگاور ،تيران و کرون ،عجبشير ،مراغه ،مالیر ،سميرم سفلي ،رامهرمز ،شميرانات ،نقگه،
فریگن ،شوشتر ،خرمآباد ،مر ودشت ،نور ،ابوموسي ،سقز ،کاشمر ،بابل ،اروميه ،ميانه ،رفسنجان ،تفرش ،دشتآزاد ان ،ابرکوه ،انگیمشک ،نالين ،خليل-
آباد ،اردستان ،استهبان ،جهرم ،پار آباد ،بوشهر ،اشنویه ،پاسار اد ،ميانگوآب ،دزفول ،مهریز ،نوشهر ،بنگرعبا  ،جوانرود ،شاهرود ،مریوان ،دیر ،پاوه،
لنگ رود ،سوادکوه ،المرد ،سروآباد ،رشت ،بافق ،مهر ،آزادشهر ،شازنگ ،سراب ،ترکمن ،قروه ،عليآباد ،سيرجان ،خات  ،ملکان ،طبس ،تاکستان،
بنگرماهشهر ،رامشير ،اقليگ ،زرنگیه ،کازرون ،کامياران ،تویسرکان ،فيروزآباد ،مهاباد ،بوکان ،نبگکاوو  ،خوي ،نيشابور ،بهار ،بستان آباد ،مهوالت،
چناران ،هریس ،قوچان ،تربت حيگریه ،شوش ،شهربابک ،دیوانگره ،سبزوار ،رودسر ،راميان ،خرمشهر ،جاجرم ،بانه ،دیل  ،روانسر ،اسفراین ،سلسله،
قصرشيرین ،آبادان ،نهاونگ ،تنگستان ،دشتستان ،فيروزکوه ،ارسنجان ،زرنگ ،پارسيان ،الهيجان ،شاد ان ،ایالم ،اسگآباد ،فردو  ،هرسين ،تفت ،بویين-
زهرا ،هنگیجان ،الر ،خنج ،دشتي ،صحنه ،ایوان ،ناوه ،اهر ،تکاب ،املش ،درهشهر ،کبودرآهنا ،اليگودرز ،سرخس ،فسا ،سلما  ،سرپلذهاب،
بنگرلنگه ،فریگون شهر ،پيرانشهر ،فریمان ،ناباد ،بجنورد ،دهلران ،سميرم ،مينودشت ،خمير ،شيروان ،مهران ،مشگينشهر ،صومههسرا ،تونگ ،بستک،
بردسکن

39
نسبتا
نامطلوب

نامطلوب

آستانهاشرفيه ،ممسني ،رضوانشهر ،ميناب ،کوهبنان ،قالنات ،آققال ،تایباد ،اسالم آبادغرب ،بوانات ،سپيگان ،کو ر ،آبگانان ،رودان ،کنگان ،خلخال،
بویراحمگ ،نير ،رزن ،در ز ،سرایان ،نيریز ،ماکو ،سردشت ،نمين ،کميجا ن ،لرد ان ،سنقر ،هشترود ،کوهگشت ،طارم ،داراب ،ایذه ،تربتجام ،خواف،
شاهيندژ ،چاد ان ،زابل ،فراشبنگ ،بيلهسوار ،يالنغرب ،فومن ،قير و کارزین ،راور ،ماسال ،شيروانوچرداول ،مسجگسليمان ،زهک ،کهکيلویه ،اردل،
ماهنشان ،رشتخوار ،پلگختر ،فاروج ،باغملک ،خگابنگه ،زریندشت ،کالله ،داالهو

دنا ،ورزقان ،زاهگان ،بيرجنگ ،ب  ،سياهکل ،قش  ،چاراویماق ،مغان ،شفت ،تالش ،مانه و سملقان ،ایجرود ،الث و باباجاني ،ایرانشهر،
حاجي آباد ،چابهار ،کنارک ،منوجان ،بافت ،کهنوج ،چالگران ،کالت ،کليبر ،درميان ،جيرفت ،دلفان ،بردسير ،سراوان ،نيکشهر ،بهم،ي،
جاسک ،خاش ،اللي ،عنبرآباد ،نهبنگان ،سرباز ،قلهه نج ،رودبارجنوب ،سربيشه ،کوهرنا

شکل  -2توزيع شهرستانهاي کشور از نظر طبقهبندي وضعيت شاخصهاي مسکن

مراجع
آخونگي ،عبا احمگ ،7111 ،سياست بخش مسکن در
برنامددهي پنجسددالهي دوم ،مجموعدده مقدداالت سددمينار
سياستهاي توسههي مسکن در ایران ،جلگ اول ،وزارت
مسکن و شهرسازي ،چاپ اول ،صص .7-99
اداره کددل قددوانين و مقددررات کشددور ،7119 ،مجموعدده
قوانين و مقررات مربو به مسدکن -تملدک آپارتمدان-
موجر و مستأجر ،اداره کل قوانين و مقررات کشور (نهاد
ریاست جمهوري) ،تهران ،چاپ اول
اصددغرپور ،محمددگجواد ،7131 ،تصددمي يددريهدداي
چنگمهياره ،چاپ شش  ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
پورمحمگي ،محمگرضدا ،7139 ،برنامدهریدزي مسدکن،
انتشارات سمت ،چاپ چهارم ،تهران.
پورمحمگي ،محمگرضدا ،7111 ،برنامدهریدزي مسدکن-
روش برنامهریزي سيستمي ،مجموعده مقداالت سدمينار
سياستهاي توسههي مسکن در ایران ،جلگ اول ،وزارت
مسکن و شهرسازي ،چاپ اول ،صص .111-111
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 -4نتيجهگيری
مسکن یکي از نيازهاي پایه و اساسي انسدان اسدت کده
تأمين آن همواره به عنوان یدک دغگغدهي بسديار مهد
بددراي خانوارهددا مطددرح بددوده اسددت .نخسددتين مظدداهر
پيگایش مشکل مسکن در جهان به دوران صنهتي شگن
کشورها مربدو مديشدود .بدگین ترتيد کده افدزایش
فزاینگهي مشاغل و فهاليتهاي صدنهتي و خدگماتي در
شهرها ،مهاجرت تهگاد بسياري از مردم روسدتاها را بده
شهرها در پي داشت .این شرایط به همراه رشگ طبيهدي
جمهيت ،امر تدأمين مسدکن را بدراي بسدياري از مدردم
بخصوص اقشار ک درآمگ جامهده بدا مشدکالت فراواندي
مواجه ساخت که یکي از نتدایج آن ،پيدگایش زاغدههدا،
کپرها ،و به طور کلي سکونتگاههاي غير اسدتانگارد بدود.
در ابتگاي قرن حاضر ،مسألهي تأمين مسدکن در ایدران
نيز وضهيت مشابهي پيگا کرد .براي حل مسالل مربدو
به تأمين مسکن ،دولتهداي مختلدف سياسدتهدایي را
اتخاذ نمودهانگ که اه مؤ ر و اه غير مؤ ر عمل کدرده-
انگ .در ایران ،جهت حل مسالل مسدکن ،سياسدتهداي
مربوطه عمگتاً در برنامههاي عمراني پديش از انقدالب و
همچنين برنامدههداي توسدههي اقتصدادي اجتمداعي و
فرهنگي پس از انقالب اتخاذ شگهانگ.
هگف برنامهریدزي ،تبدگیل وضدهيت موجدود بده وضدع
مطلوب است .براي رسديگن بده وضدع مطلدوب در دام
نخست بایگ شدناخت دقيدق و همده جانبدهاي از وضدع
موجود به عمل آیگ .برنامهریزي مؤ ر مسکن نيز نيازمنگ
شناخت دقيق وضع موجود شاخصهاي مختلف مربدو
به مسکن در مناطق مختلف کشور است است .در واقع،
ارزیابي سکونتگاهها از نظر ابهاد مختلدف توسدهه در هدر
کشور ،امري مهد و اساسدي در زميندهي برنامدهریدزي
منطقهاي و سياست ذاري توسهه به شمار مديرود کده
در عدين حدال ،عداملي کليددگي بدراي تخصديص منددابع
مختلف نيز محسدوب مديشدود .نظدر بده اهميدت ایدن
موضو  ،پژوهش حاضر ضمن تشدریح اهميدت سياسدت
ذاري در بخش مسکن ،ویژ ديهداي سياسدت دذاري
مسددکن در ای دران را مختصددرا تبيددين نمددوده و سددپس
وضهيت شاخصهاي مسکن در شهرستانهاي کشدور را
مورد ارزیابي و مقایسه قرار داده است .بگین ترتي کده

شهرستانهاي کشور از نظدر  71شداخص دسدتهبندگي
شدگه در قالد چهددار دروه کلدي ،مددورد ارزیدابي قددرار
رفتنددگ .بددراي تهيددين وزن شدداخصهددا از روش AHP
روهي استفاده شدگ .پدس از تهيدين وزن شداخصهدا،
ميزان مطلوبيت شاخصهاي مسکن در شهرستانهدا بدا
اسددتفاده از روش  TOPSISارزیددابي ردیددگ و یددک
طبقهبنگي پنج انه از آن اراله شگ.
نتيجهي ارزیابي نشان داد که استانهاي تهران ،کدرج،
اصفهان ،ورامين ،شهریار ،قزوین ،پاکگشت ،البرز ،قدال -
شهر ،ساري ،اسالمشهر ،مبارکده ،خمينديشدهر ،تبریدز،
لنجان ،فالورجان وضهيت مطلوبتري نسدبت بده سدایر
شهرستانها دارنگ؛ در مقابل ،شهرسدتانهداي بردسدير،
سراوان ،نيکشهر ،بهم،ي ،جاسک ،خاش ،اللي ،عنبرآباد،
نهبنددگان ،سددرباز ،قلهدده ددنج ،رودبددارجنوب ،سربيشدده،
کوهرنا شرایط نامساعگي دارنگ .در واقع ،وجدود نظدام
مرکز -پيرامون در سدطح برخدورداري شهرسدتانهداي
کشور از شاخصهاي مسکن مالحظه مي ردد .این امدر
ضرورت توجه بيشتر و برنامهریزي مؤ رتر براي منداطق
محروم و پيراموني را بيش از پيش مينمایانگ.
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