فصلنامه علمی-پژوهشی
جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)
سال هشتم ،شماره  ،2بهار 7931
صص211-237 :

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن در مورد گروههای
کم درآمد شهری (مطالعه موردی :شهر سامان)
پژمان محمدی ده چشمه
مربی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور ،،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1931/7/1 :

تاریخ پذیرش1931/12/02 :

چکیده
يترين نيازهاي بشري ،مسكن مناسباست.رسالت دولت بهمنظورر اجوراي صويي  اصور  قوانر  اساسوي،
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تأمين مسكن ارزا قيمت در قالب شركتهاي تعاونيمسكن مهر براي اقشار ضعيف و
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روداززمينهمناسايبرايكشاورزي،باغداريوجذبگردشگربرخررداراست.جهتجمع ورياطالعواتوتيليولوارزيوابي
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مقدمه
در ایران اصل  39و  91قانون اساسی ،داشتن سرپناه مناسب و ایده آل را حق هرر خرانوار ایرانری مری دانرد و عنروان
می کند که مسکن مناسب صرفاً داشتن یک سرپناه نیست بلکه مسکن مناسب باید از لحاظ شرایط نورگیري ،بهداشت
محیط ،استحکام سازهاي ،اصول معماري و شهرسازي و  ...در شرایط ایده آلی قرار داشته باشد تا بتوانرد بره رشرد و
تعالی ارزشهاي انسانی و اجتماعی کمک کنرد (پورمحمردي .)2:19:0،در مرورد رررور
می توان بیان کرد که این بخ

همواره به عنوان یکی از معضال

بخر

مسرکن در ایرران

مهم کشور ما مطرح بوده و با عنوان یک رررور

در جامعه قابل توجه و اهمیت بوده و بسیار سرنوشت سازوتعیینکننده است (جهانگیري .)199:1979،مسکن مهر در
قالب سه گروه کارمندي ،کارگري و آزاد شکل گرفته است که با اعالم فراخوان عمومی از متقارریان واجرد شررایط،
ثبت نام به عمل می آورد .اصول در نظر گرفته شده در طرح مسکن مهر که شامل انبوه سازي ،کوچک سرازي و بلنرد
مرتبه سازي است مزیتهاي ویژهاي دارد که عبارتند از:
کیفیت ساختمانهاي مسکونی با استفاده از اصول فنی؛

 -افزای

 -صرفه جویی در هزینههاي ساخت و کاه

قیمت تمام شده واحدهاي مسکونی؛

 تطبیق و هماهنگ سازي تعداد بیشتري از واحدهاي مسکونی براي عرره به خانوارهاي فاقدمسکن؛
 صرفه جویی در مصرف انرژي ،آب و تجهیزا -کاه

داخلی؛

روحیه تجمل گرایی و محدود سازي آن؛

 استفاده از فضاي عمومی ساختمان و فضاي باز مشترك؛ استفاده از چشم انداز بهتر؛از یک طرف ،کارهاي مربوط به ساخت و ساز مسکن بر عهرده اعضراي تعاونیهراي مسرکن

بنابراین در این پژوه

بوده و با مشارکت خود آنان عملی می شود و از طرف دیگر ،دولت نیز از طریق دادن زمین به این شرکتها و همچنین
اعطاي وام بلند مد

نق

حامی وپشتیبان را ایفا میکند که با توجره بره ویژگیهراي جمعیتری کشرور و تروان مرالی

متقاریان آن ،مناسبترین راه براي حل مشکل مسکن محسوب میشود که به شیوه انبوه سرازي در قالرب شررکتهاي
تعاونی مسکن  22تا  222نفره می تواند هزینه هاي ساخت را نیز به نحو محسوسی کاه

دهد .یادآور میشود هزینره

 02درصد اولیه ساخت مسکن از طریق پس انداز و مشارکت متقاریان تأمین میشود.
بخ

مسکن از بخ

هاي پیشرو در هر اقتصادي است که توجه به آن عالوه بر تأثیرا

ژرف اجتمراعی -فرهنگری،

به لحاظ اقتصادي نیزحایز اهمیت بوده ،همچون موتور رشد و توسعه عمرل مری نمایرد .ایرن بخر
اقتصادي و ایجاد اشتغال در بخ
تغییرا

برا ایجراد رشرد

ساختمان و بخ هاي وابسته ،از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سررمایه گرذاري
اقتصادي را به شد

تحت ترأثیر قرارمری دهرد .از اینررو کشرورها در

در تولید ناخالص داخلی و نوسانا

شرایط بحران اقتصادي و جدي شدن معضل بیکاري از ایرن بخر

بره عنروان موترور رشرد ومولرد اشرتغال کمرک

میگیرند .در عین حال هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کالن مریتوانرد سیسرتم کراراي مسرکن (و هرر بخر
دیگري) را غیرکارآمد ساخته و اهداف تعیین شده در بخ

اقتصرادي

را دور از دسترس سازد ،پس شرط اولیه در تمهید بخ
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مسکن کارآمد ،ایجاد محیط باثبا

اقتصادي است .مسکن هم اکنون عامل اصلی جامعه پذیري افراد نیست بره جهران

و کاالیی عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضاست که در شرکل گیرري هویرت فرردي ،روابرط اجتمراعی و
اهداف جمعی افراد نق
گذاري در بخ

بسیار تعیین کنندهاي دارد ( .)Short,2006:199در اکثر کشورهاي در حال توسرعه ،سررمایه

مسرکن حردود  9 -12درصرد  GDPرا در برر مری گیررد و عمردهتررین هزینرهي خانوارهرا و نیرز

ارزشمندترین دارایی اکثر خانوارهاي کم درآمد را تشرکیل مری دهرد .در چنرین شررایطی بایرد در ارتقراي وررعیت
درآمررردي گرررروههررراي کرررم درآمرررد ،بررره منظرررور بهبرررود کیفیرررت واحررردهاي مسرررکونی آنهرررا ،کوشرررید
( .)Malpezzi,1990;WorldBank,1993:971-1022در بسیاري از کشورها مسکن در پراکن

جمعیت نقر

بسریار

در ایراال

متحرده،

عمدهاي داشته است .شهرهایی مانند بوفالو ،اس تی لروییس ،کلولنرد ،دیترویرد و پیسرت برور

حداقل نصف جمعیتشان را در میان سال هاي  1322تا  0222از دست داده اند .تحلیرل گرران شرهري برر روي عامرل
تقارا براي شرح این عدم تمرکز متمرکز شدند ،اما عامل عرره مسکن تأثیر عمده اي بر روي ایرن کراه
داشته است .)Goodman,2005:315( .تأمین مسکن در چند دههي اخیر یکی از مهمترین معضال

جمعیرت

اقشرار گونراگون

باالخص خانوارهاي کم درآمد کشور بوده است .امروزه در بسیاري از موارد« ،نداشتن مسکن» به معنری بری خانمران
بودن نیست ،بلکه به معنی عدم مالکیت واحد مسکونی است و داشتن مسکن به عنوان یک سرمایه گذاري مطمرئن و
نقطه ایجاد امنیت براي خانوار ،مخصوصاً در دوران پیري و بازنشستگی تلقی می شود (نجفی .)30 :19:2،یرک برازار
مسکن با عملکرد خوب ،فقط نگرانی هاي مربوط به سرپناه (مسکن) را تحت ترأثیر قررار نمری دهرد .در یرک سرط
اساسی ،بخ

مسکن یک کشور می تواند ،سالمت عمومی را (از طریق کاه

احتمال وقوع بیمراري هرا) و تحریرک

رشد اقتصادي را (به وسیله کارآفرینی به عالوه ایجاد اماکن کار براي کارآفرینی خانره مردار) بهبرود بخشرد و نترای
اجتماعی مهمی را (از طریق کاه

جرم و ایجاد شرهروندي) در برردارد .بخر

مسرکن خروب ،مری توانرد تهیره و

دسترسی مناسب به مسرکن را در میران تمرامی گرروههراي جمعیتری تحقرق بخشرد ( C.Warnock& E.Warnock

 .)2008:239از آن جایی که خرید مسکن ،چند برابر درآمد سالیانه خانوارها را به خود اختصاص می دهد ،تنهرا عرده
محدودي با درآمد جاري خود می توانند خانه بخرند .به طور معمول ،تسهیال
خانوارها را افزای

می دهد و از آن جایی که خرید مسکن به اعتبارا

اعطرایی بره خانوارهرا ،قردر

مرالی

قابل توجهی نیاز دارد ،میرزان تسرهیال

و یرا

نرخ سود آن به عنوان یکی از متغیرهاي تأثیرگذار بر تقارا محسوب میشود ( .)Benito Andrewetal,2004:1-22برا
توجه به موارد ذکر شده و نق

مهم دولت در تهیه و تأمین مسکن ،دخالت دولت ها در این امر رروري می باشد کره

البته باید در قالب رابطه بین مردم و دولت بر اساس میزان ررایتمندي و درخواست مردم موارد مرورد بررسری قررار
گیرد تا بهینهترین نتای به دست آید که بر اساس مسائل ذکر شده ،پژوه حارر تدوین یافته است.
پیشینه
حاتمی و همکاران ( )1932در پژوهشی به بررسی و ارزیابی سیاستهاي تأمین مسکن براي گرروههراي کرم درآمرد
شهري اقدام نمودهاند که نتای مبرهن آن است که سیاست تأمین مسکن ،قبل از هر چیز بیانگر نگرشها ،آرمرانهرا و
باورهاي سیاسی دولت هاست .اتخاذ هر گونه سیاستی در خصوص مسرکن گرروه هراي کرم درآمرد مرنعکس کننرده
خواست واقعی دولت ها در جهت بهبود کیفیت زندگی این گروه ها تلقی می شود .در این راستا اهمیت بخ

مسرکن
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و سیاستهاي مؤثر بر آن ارائه میشود و مهمترین روش براي رسیدن به هدف تأمین مسکن گرروههراي کرم درآمرد
شهري ،به هم پیوستن فعالیتها بین بخ هاي عمومی و خصوصی در جامعه میباشد.
رحمانیان و مهدوي ( )1932در مقالهاي به بررسی مقایسهاي سیاستهاي تأمین مسکن شهري اقشار کم درآمد ایرران
و ژاپن پرداختهاند که نتای بیانگر آن است که سیاستهاي عمده تأمین مسکن شرهري اقشرار کرم درآمرد؛ از جملره
اعطاي زمین رایگان شهري به پروژه هاي انبوه سازي مسکن به منظور کاه
بلندمد

هزینه تمام شده و نیز پرداخرت وام هراي

ساخت مسکن ،در هر دو کشور تا حد زیادي هم سو بوده است اما در نحوه اجراي آن ،به ویژهتولی گرري

امر مسکن شهري ،تفاو هاي محسوسی مشاهده می گردد .در نتیجه با توجه به سیاستهراي موفرق کشرور ژاپرن در
حل معضل کمبود مسکن شهري و حتی دستیابی به مازاد عررره کنرونی ،پیشرنهادهایی برراي رفر تقاررا و بهبرود
ورعیت مسکن اقشار کم درآمد شهرنشین در ایران ارائه گردیده است.
احمدي و قلی پور ( )1933در پژوهشی به بررسی سیاستهاي مسکن اقشار کم درآمد در برنامههراي توسرعه ایرران
(برنامه دوم توسعه اجتماعی -اقتصادي و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) اقدام کردند که نترای بیرانگر آن برود کره
بررسی میزان فقر در جامعه از طریق شاخصهاي گوناگونی همچون :هزینه مصرف یک سبد خاص از کاالهرا ،هزینره
کل خانوار ،درآمد کل خانوار و بررسی نوسانا

رریب جینی صور

می پذیرد .بسیاري از برنامه هاي تردوین شرده

در زمینه بهبود شرایط اقشار کم درآمد در ایران به طور کامل و دقیق جامه عمل نمیپوشند.
شاهی و اسماعیل پور ( )1939در تحقیقی به ساماندهی مسکن گروههاي کم درآمرد شرهري برا تاکیرد برر مشرارکت
مردمی مطالعه موردي :محله سیالب تبریز اقدام نمودهاند که نتای نشانگر آن است که انتخاب ساختمان  9-0طبقه به
عنوان ساختمان مطلوب ساکنین است همچنین ساکنین مساحت مناسب جهت احداث ساختمان قابل سرکونت برراي
خود را حدود  1:2متر مرب اعالم نموده اند از دیدگاه آنان تأمین مسکن در محله سریالب تبریرز از طریرق مشرارکت
عمومی امکان پذیر است.
احدزاده روشتی و مردادي مفرد ( )1930در مقالهاي به نق

استراتژي توسعه شهري ( )CDSدر سیاستهراي ترأمین

مسکن گروهاي کم درآمد شهري (مورد مطالعه :ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) پرداخته اند که نتای مبرهن آن
است که در مؤلفه هاي اصلی ارائه وام هاي مسکن با بهره کم ،در ایجاد انگیزه براي مقاوم سازي مساکن نقر

تعیرین

کننده دارد که  %95721و همچنین مؤلفه دوم که بیانگر بهبود ورعیت اقتصرادي مرردم و افرزای

درآمرد آنران بروده

 %95113و مؤلفه سوم یعنی نوع مصال به کار رفته در ساختمان  %05019مقادیر ویرژه مشراهدا

را توجیره و تبیرین

مینمایند .همچنین در تحلیل عاملی شاخص اقتصادي بیشترین تأثیر را در مسکن گروههراي کرم درآمرد شرهري دارا
می باشد .نتای تحقیق نشان می دهد :گروه هاي کم درآمد در مقایسه با سایر گروه هاي براالتر ،بهرره منردي کمترري از
مناف برنامههاي توسعه شهري دارند.
خدایی و میره ( )1932در تحقیقی به مروري برتجارب جهانی درزمینه تأمین مسکن گرروه هراي کرم درآمرد شرهري
پرداختهاند که نتای نشان میدهد که بطور کلی سیاستهاي تأمین مسکن گروههاي کم درآمد درچهارگروه :سیاسرت
ساخت مسکن ،سیاست تأمین مالی مسکن ،سیاست زمین و خدما  ،سیاست هاي منت از راهبرد توانمندسازي قررار
می گیرد .سیرتاریخی و تکاملی سیاست ها درجهان نیز به گونه اي بوده که کانون توجها

از برنامره فیزیکری و شریوه

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن227 ...

نامعین مسکن دولتی به تدری ابتدا به سوي سیاست مکسن خودیاري و سپس بطرف سیاست مسرکن توانمندسرازي
گرای

پیدا کرده است.

حیدري چپانه و رررا طبر ازگمری ( ،)19:3در مطالعرهاي برا عنروان «نقر

اسرتراتژي توسرعه شرهري ( )CDSدر

سیاستهاي تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ،مطالعه موردي :شرهر رشرت» ،ابتردا سیاسرتهراي مسرکن در
کشورهاي در حال توسعه و ایران را به طور کلی و اجمالی مطالعه کررده و سرپس خانوارهراي سراکن در واحردهاي
اجاره به شرط تملک در شهر رشت را که همسو با سیاستهاي تأمین مسکن گروههاي کم درآمرد مریباشرند ،مرورد
بررسی قرار داده است که برخی از ویژگی ها مانند نحوه تأمین مناب مالی و باز پرداخت آنهرا ،اشرتغال ،بعرد خرانوار،
میزان درآمد ،معیارهاي انتخاب واحد مسکونی و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و نتای مطالعه نشان می دهد که گرچره
هدف اصلی احداث این واحدهاي مسکونی تأمین مسکن گروه هاي کم درآمرد شرهري در رشرت بروده ولری اغلرب
ساکنان این واحدها ،گروههاي متوسط و متوسط به باال میباشند.
پرهیزگار و همکاران ( ،)19::در مطالعه اي با عنوان «هدف گرایی در برنامره ریرزي مسرکن برا توجره بره تحرول در
ساختار جمعیتی کشور» به موروع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه هاي گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و
همراهی نظام برنامه ریزي مسکن با این تحول ساختاري را در به دست دادن تعریفی دقیرق از «گرروه هردف» برنامره
بررسی می کند ،همچنین میزان انطباق نظام برنامه ریزي را با تحوال

ساختاري جمعیت و خانوار کشور در این شر

دهه مورد توجه قرار داده است.
کیومرثی ( ،)19:3در پژوهشی با عنوان «بازار رهن و نارسایی ترأمین مرالی مسرکن در ایرران» ،سیسرتم ترأمین مرالی
مسکن را در ایران مورد بررسی قرار داده و محدودیت ها و عوامل مهم در نارسایی هاي تأمین مالی مسکن را بررسری
کرده و سپس تجارب سایر کشورهاي جهان را در ارتباط با سیستم مالی و بانکی مرور کرده و در مرحلره بعرد برازار
رهن ایران را با کار کرد و ابزارهاي رهن مورد کنکاش قرار داده و در نهایت چال

هاي موجود در بازار مسکن ایران

را تحلیل کرده و پیشنهادهایی را براي اصالح سیستم تأمین مالی مسکن در ایران داده است.
بنی فاطمه ( )19:2به بررسی مشکال
بودن خانه یکی از مشخصا

مسکن در زندگی شهري ایران پرداخته است .از آنجایی که غیر قابرل تحررك

واحدهاي مسکونی است و مقدار اررافه عررره خانره در یرک ناحیره نمری توانرد بره

ناحیه هاي دیگر که با کمبود خانه مواجه اند منتقل شود بنابراین مهاجر

یرا جابجرایی جمعیرت موجرب حراد شردن

مشکل مسکن در مناطقی می شود که جمعیت بدانجا سرازیر شده است ،لذا جهت کنترل این مشکل راه حلهراي زیرر
پیشنهاد میگردد:
الف -توسعه اقتصاد کشاورزي
ب -ایجاد بازار براي مبادله مازاد کشاورزي
پ -دادن سوبسید براي تقویت بنیه اقتصاد کشاورزي
ج -حمایت از محصوال

داخلی (تولیدا

د -اختصاص وامهاي کشاورزي جهت افزای
ه -توسعه صنای دستی و حمایت از آن

کشاورزي) در مقابلواردا .
و توسعه تولیدا

کشاورزي و نظار

مستقتیم بر آن.
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بکار گیري موارد مذکور باعث بهتر شدن ورعیت اقتصادي کشاورزان و ماندگار شدن آنها بر روي زمینشان می گرردد
و در نتیجه مشکل کمبود مسکن حاشیه نشینی ،دستفروشی شهري روز بروز کاه

مییابد.

هدف اصلی:
ارزیابی سیاستهاي دولتی تأمین مسکن در مورد گروههاي کم درآمد شهري
اهداف فرعی:
 -1بررسی میزان ررایت افراد از سیاستهاي کالن دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري
 -0بررسی میزان ررایت افراد از سیاستهاي شهرداري به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کرم
درآمد شهري
 -9بررسی میزان ررایت افراد از نحوه اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري
 -3بررسی میزان ررایت افراد از نحوه نظار

بر اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسرکن گرروههراي کرم

درآمد شهري
سؤاال

اصلی:

 -1سیاستهاي دولتی تأمین مسکن در مورد گروههاي کم درآمد شهري چگونه است؟
 -0آیا افراد از سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند؟
سؤاال

فرعی:

 -1آیا افراد از سیاستهاي کالن دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند؟
 -0آیا افراد از سیاستهاي شهرداري به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسرکن گرروههراي کرم درآمرد شرهري
ررایت دارند؟
 -9آیا افراد از نحوه اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند؟
 -3آیا افراد از نحوه نظار

بر اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري رررایت

دارند؟
فرریه اصلی:
 -1به نظر میرسد ،سیاستهاي دولتی تأمین مسکن در مورد گروههاي کم درآمد شهري مناسب است.
 -0به نظر میرسد افراد از سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند.
فرریا

فرعی:

 -1به نظر میرسد ،افراد از سیاستهاي کالن دولت در مورد تأمین مسکن گرروههراي کرم درآمرد شرهري رررایت
دارند.
 -0به نظر میرسد ،افراد از سیاستهاي شهرداري به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمرد
شهري ررایت دارند.
 -9به نظر میرسد ،افراد از نحوه اجراي سیاستهاي دولت در مورد ترأمین مسرکن گرروههراي کرم درآمرد شرهري
ررایت دارند.
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 -3به نظر میرسد ،افراد از نحوه نظار

بر اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گرروههراي کرم درآمرد

شهري ررایت دارند.
روش :تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ یرا پاسرخهرایی بره سرؤاال

مرورد نظرر تعریرف

کرده اند .هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشرکل یرا پاسرخگویی بره یرک سرؤال و یرا دسرت یرابی بره روابرط برین
متغییرهاست ،تحقیق و پژوهشی براي آگاهی و شناخت مجهوال

و پی بردن به مسائل ناشناخته صور

می گیررد در

انسان میل به داشتن و کشف حقایق حالت فطري داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشررفت امرر تحقیرق و
ایجاد روشهاي مختلف بوده است انسان همواره براي رسیدن به مقصود و حل مشکال

راههراي مختلرف را تجربره

می نماید و مناسب ترین راه و روش را انتخاب می کند( .سرمد .)132:19:2،این تحقیق از نروع توصریفی -همبسرتگی
است .همچنین همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تجزیه و تحلیل می گردد .در پژوه

حاررر ،از

شاخص هاي آمار توصیفی فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد .به منظور تحلیل اسرتنباطی داده هراي
بدست آمده از ابزارهاي اندازهگیري از روش آماري همبستگی پیرسون با بهرهگیري از نرم افزار  spssاستفاده شد.
سیاستهای مسكن در كشورهای در حال توسعه و ايران
با اینکه اتخاذ سیاستهاي تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد به صور

امروزین آن ،پیشینه اي چندان طروالنی نرردارد،

امرا شاید بتوان بیانیه رسمی نیکسون در سال  1379را در زمینة کمرک رسررمی دولررت ایرراال

متحررد در خانرره

سرازي برراي خانوادههاي کم درآمد ،از نخستین سیاستهاي رسمی و دولتی در این زمینه محرسوب کررد.
گرای

اولیه دولت هاي کشورهاي در حال توسرعه عبررار

بررود از روبرره رو شرردن غیرمررستقیم بررا سررکونت

غیررسمی ،ساختن مسکن براي ساکنان زاغه ها و جابه جایی آنها ،که این سیاسرت هرا نیررز از دهرره  1312مرریالدي
شرکل گرفتند .سیاستهاي مذکور عموماً از رویکرد برنامه ریزي شهري سنتی تأثیر مریپذیرنرد کره در آن توسرعه و
آرای

کالبردي شهرها بر مالحظا

شهروندي و ریخت شناسری (مورفولروژي) اجتمراعی ارجحیرت دارد .در دهره

 1372برنامه هاي جدیدي به نام طرح هاي زمین یا آماده سازي حداقل زمین نیرز رواج یافتنرد و مرورد اسرتقبال قررار
گرفتند .در اواخر دهه  13:2نیز راهبرد توانمندسازي 1به عنوان راهبرد اصلی براي تأمین مسکن گروههاي کم درآمرد
شهري مطرح شد و رسرمیت جهرانی یافرت (اطهاري .)13:19:،این راهبرد مبتنی بر این اصل است که دولرتهرا بره
جاي ارائه مسکن هاي آماده به گروه هاي هردف ،آن ها را از طریق ارائه یارانه هاي کمکی و عرره مصرال اسرتاندارد،
قادر به ساختن و بهبود شرایط مسکونی خود کنند.
دراکاکسیس ر اسمیت معتقد است که ورعیت مسکن در شهرهاي کشورهاي در حال توسعه به گونه اي اسررت کرره
اقداما

دولتی در این مورد بسیار محدود است و اینها عموماً به فراهم ساختن مسکن گرران قیمرت و نامناسرب بره

روش هاي کشورهاي غربی گرای

دارند (دراکاکسیس ر اسمیت ،)132،1977 ،از اینرو معموالً سرراکنان بخر هراي

غیررسرمی و حاشیه نشینان ،در حاشیه سیاستهاي تأمین مسکن قرار میگیرند .بررسی سرریوم و همکرراران نررشان
می دهد برا اینکره کشورهاي مختلف براي اعمال سیاستهاي مسکن مالحظا

متفاوتی را در نظر مری گیرنرد ،امررا در
1

. Enabling Strategy
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کرشورهاي در حرال توسعه عوامل مهمی چون شرایط اقتصادي ،اجتماعی و سیاسی در این فرآیند مهمترین نقر

را

دارنرد ) .)Sivam et al.,2001,115در چین ،تبعیت از شرایط جمعیتی و لزوم توجه بره محریط زیسرت باعرث شرده
است که تأمین مسکن همسرو با مالحظا

توسعه پایدار ،تکنولوژي مناسرب و سرازگار توسرعه طررح هراي مسرکن

شهري ،به مثابه یک اصل محسروب شررود ) .(Borong & Zhu,2003,1293دو سروزا ررمن بحرث پیرامرون آینرده
سکونتگاه هاي غیررسمی در برزیل براي حل این مسئله ،معتقد به برقراري ارتباط منطقی و کارآمد بین قوانین استفاده
از زمین ،حذف مقررا

غیررروري ،تکوین و توسعه روش توانمندسازي براي پایررداري بررازار زمررین شررهري و

جلروگیري از زمرین خرواري اسرت ).)Souza,2001,490
کوالتوویسکی و همکاران نیز با بررسی سیاست هاي تأمین مسکن در برزیل ،راهبردهاي خصوصری سرازي ،نوسرازي
مسکن ،عرره خانه هاي ارزان قیمت ،به کارگیري رهیافت اشتغال و خانه سازي به صررور

توأمرران و در نهایررت

مرشارکت مرستقیم گروههاي کم درآمد جامعه شهري را پیشنهاد کردهاند ( .)Kowaltowski & al et,2006,112الزم
به ذکر است کره ایرن رویکرد عمدتاً مبتنی بر راهبرد توانمندسازي است که در دهه اخیر رواج بسیاري یافتره اسرت.
باید اذعان کرد که مقوله تأمین مسکن در کشورهاي توسعه یافته نه تنها ماهیت متفاوتی دارند بلکه بنرا برره شرررایط
اقتصادي ،معموالً مسکن و مستغال  ،شرایط پایدارتري دارند .از اینرو ترأمین مسرکن صررفاً برراي طیرف خراص و
محدودي از جامعه شهري محدود و مطرح می شود .براي مثال ،این سیاست ها در اسرترالیا دو هردف کلری را مردنظر
قرار دارند :نخست تأمین مسکن براي همه مردم و براساس توان مالی آنها؛ و دوم اینکه مسکن می بایست داراي ابعاد
مهمی چرون کیفیرت ،امنیت و طراحی سازگار با میحط باشد (عزیزي.)12:1971 ،
شایان ذکر است که حضور فعال ذینفعان و برنامه ریزان محلی در فرآیند برنامه ریررزي شررهري ،از تبعررا

مثبررت

رویکررد برنامه ریزي شهري مشارکتی محسوب می شود .نکته جالب توجه اینکه برنامره ریرزي مشرارکتی در اغلرب
نهادهاي اجتمراعی و غیررسمی ایران به ویژه در فرآینرد توسرعه روسرتایی داراي سرابقه زیرادي اسرت (ررروانی و
همکاران.)17:19::،
بی شک اغلب سیاستهاي مسکن کشورهاي در حال توسعه عموماً محرصول شررایط اقترصاد سیاسرری آنهاسررت .از
اینرو راهبردهاي تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد شهري ،گذشته از کاستیهاي مفهوم یا رویکردهاي نامناسربی کرره
از اقتصاد دوگانه شهرها نشأ

گرفته اند ،یکی از نترای رویکررد برنامره ریرزي شرهري سرنتی محسروب مری شروند

(اطهاري .)72:19:0،اتخاذ این گونه رویکردها در نهایت به شکل گیري چال هایی انجامیرده اسرت کرره مهرمتررین
آنهرا تعردد مراکرز سیاست گذاري ،تنوع اجرا ،هدف گیري غیرمؤثر و فقدان شفافیت در بخ

مسکن کرم درآمردها

محسوب می شوند .شرکویی معتقد است که تسلط شرایط ناشی از این نوشتارها و پژوه هاي شرهري سرنتی منجرر
بدان شده است که طبقا

متوسط و متوسط به باالي شهري بیشترین انتقاع را داشته باشند .از اینرو در کشرورهاي در

حال توسعه ایرن گونره سیاسرتهراي فضایی در شهرها به ندر

به بهره برداري توده هاي محروم از توسعه اجتمراعی

ر اقترصادي میانجامد (شرکویی.)320:1977،
آشنايی با منطقه مورد مطالعه
سامان یکی از شهرهاي استان چهارمحال و بختیاري در ایران و مرکز شهرستان سامان می باشد شهر سامان در فاصرله

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن222 ...

 00کیلومتري شمال شرقی شهرکرد قرار دارد .سامان به دلیل قرار گرفتن در حاشیه زاینده رود از زمینه مناسربی برراي
کشاورزي ،باغداري و جذب گردشگر برخوردار است .محصوال

کشاورزي شهر سرامان شرهر

بسریاري دارنرد و

این شهر به علت ورعیت خاص جغرافیرایی برراي تولیرد محصروالتی همچرون برادام و گرردو بسریار مناسرب و از
قطبهاي مهم تولید این محصوال

است.

این شهر زادگاه شاعران معروفی چون دهقان سامانی و عمان سامانی می باشد .برر اسراس آمرار سرال  1932جمعیرت
شهر سامان برابر با  13٬777نفر بوده است .این شهر تا سال  1932از لحاظ آماري شهر شناخته نمی شد تا ایرن کره در
این سال پیشنهاد شهرداري گرفتن آن مطرح شد و در سال  1937به صور

رسمی به شهر ارتقاء یافت .شهر سرامان

در حاشیه دامنه شرقی کوه شریراز و در فاصرله بسریار نزدیکری از رود زاینرده رود قررار دارد .سرامان در فاصرله 00
کیلومتري شمال شرقی شهرکرد و  :2کیلومتري غرب استان اصفهان و متصل به راه غربی شهرکرد بره اصرفهان قررار
گرفته است .وریعت طبیعی آن تقریباً کوهستانی و داراي تپه و ماهورهراي متعردد و سرسربز اسرت .در طررح جرام
استان چهارمحال و بختیاري  1مسیر پیشنهادي گردشگري تعریف شدهاست که مسیر شماره  0آن از سامان میگرذرد.
این مسیر عبار

است از :شهرکرد ر چالشتر (قلعه چالشتر) ر سامان (پل زمان خان ر حاشیه زاینده رود) ر هوره (پل

هوره) ر مارکده ر دریاچه سد زاینده رود ر بن (آبگیر بن) ر امامزاده سید محمد ر شهرکرد.

شكل  -نقشه استان چهارمحال و بختیاری ،شهرستان سامان و شهر سامان (منب  :نگارنده)1932 ،
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يافتهها
ابتدا فرض نرمال بودن توزی جامعه آماري به وسیله آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت( .جدول )1
جدول -نتايج آزمون كلموگروف –اسمیرنوف فرض نرمال بودن جامعه
پرسشنامه

K-S-Z

سط معناداري

2/70

2/11

منب  :یافتههاي پژوه

باتوجه به سط معناداري میتوان فرض نرمال بودن جامعه را تأیید کرد.
در ادامه به بررسی فرریا

با استفاده از رریب همبستگی پیرسون خواهیم پرداخت .بررسی فررریه اصرلی

پژوه

اول با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه اصلی اول در گروه نمونه در جدول زیر آورده شده
است .مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد سیاستهاي دولتی تأمین مسکن در مورد گروههاي کم درآمد
شهري مناسب است( .جدول )0
جدول  -2شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول
مؤلفه

تعداد میانگینانحراف استاندارد میانگین خطاي استاندارد

فرریه اول2/:7 9/21 32

2/293

منب  :یافتههاي پژوه

نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/222است که کمتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی تأیید میشود (جدول )9
جدول  -9نتای آزمون تی تک نمونهاي براي فرریه اصلی اول
Test Value = 3
مؤلفه

T

درجه آزادي سط معناداري میانگین اختالفا

فرریه اول9312/037

2/222

2/10222

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/7313 2/2291

منب  :یافتههاي پژوه

بررسی فرریه اصلی دوم با استفاده از آزمون T

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه اصلی دوم در گروه نمونه در جدول زیر آورده شده
است .مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد افراد از سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گرروههراي
کم درآمد شهري ررایت ندارند( .جدول )3
جدول  -4شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی دوم
مؤلفه
2

تعداد میانگینانحراف استاندارد میانگین خطاي استاندارد
2/:: 0/:1 32

2/210

منب  :یافتههاي پژوه

نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/1است که بیشتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی رد میشود( .جدول )2
جدول  -5نتايج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه اصلی دوم
Test Value = 3
مؤلفه

T

2

931/021

درجه آزادي سط معناداري میانگین اختالفا
2/221

2/10222

منب  :یافتههاي پژوه

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/7312 2/3292

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن221 ...
بررسی فرضیه فرعی اول با استفاده از آزمون t

شاخص هاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه در جردول زیرر آورده شرده اسرت.
مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد افراد از سیاستهاي کالن دولت در مورد تأمین مسرکن گرروههراي
کم درآمد شهري ررایت ندارند( .جدول )1
جدول  -6شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه فرعی اول
مؤلفه فرعیتعداد میانگینانحراف استاندارد میانگین خطاي استاندارد
2/:: 0/39 32

1

2/210

منب  :یافتههاي پژوه

نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/223است که بیشتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی رد میشود( .جدول )7
جدول  -7نتايج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه فرعی اول
Test Value = 3
مؤلفه فرعی

T

1

931/391

درجه آزادي سط معناداري میانگین اختالفا
2/223

2/10222

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/:103 2/2102

منب  :یافتههاي پژوه

بررسی فرضیه فرعی دوم با استفاده از آزمون t

شاخص هاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه در جردول زیرر آورده شرده اسرت.
مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد افراد از سیاستهاي شهرداري بره عنروان نماینرده دولرت در مرورد
تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند( .جدول ):
جدول  -8شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه فرعی دوم
مؤلفه فرعیتعداد میانگینانحراف استاندارد میانگین خطاي استاندارد
2/79 9/32 32

0

2/293

منب  :یافتههاي پژوه

نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/221است که کمتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی تأیید میشود (جدول )3
جدول  -9نتايج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه جزيی سوم
Test Value = 3
مؤلفه فرعی

T

0

937/027

درجه آزادي سط معناداري میانگین اختالفا
2/221

2/10222

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/7931 2/3112

منب  :یافتههاي پژوه

بررسی فرضیه فرعی سوم با استفاده از آزمون t

شاخص هاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه در جردول زیرر آورده شرده اسرت.
مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد افراد از نحوه اجراي سیاسرتهراي دولرت در مرورد ترأمین مسرکن
گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند( .جدول )12
جدول  - 1شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه فرعی سوم
مؤلفه فرعیتعداد میانگینانحراف استاندارد میانگین خطاي استاندارد
9

2/:3 9/32 32

2/217

منب  :یافتههاي پژوه
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نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/220است که کمتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی تأیید مریشرود( .جردول
)11
 -نتايج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه فرعی دوم

جدول

Test Value = 3
مؤلفه فرعی
T
9

درجه آزاديسط معناداريمیانگین اختالفا
2/220

93:/132

2/10222

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/77:2 2/3312

منب  :یافتههاي پژوه

بررسی فرضیه فرعی چهارم با استفاده از آزمون t

شاخص هاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه در جردول زیرر آورده شرده اسرت.
مطابق با این جدول ،میانگین نتای نشان میدهد افراد از نحوه نظار

بر اجراي سیاستهاي دولرت در مرورد ترأمین

مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند( .جدول )10
جدول  - 2شاخصهای میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه فرعی چهارم
مؤلفه فرعیتعدادمیانگینانحراف استانداردمیانگین خطاي استاندارد
3

2/231

2/7: 9/23 32
منب  :یافتههاي پژوه

نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه در جدول زیر ارائه شده است .همانطور که از جردول مشراهده مریشرود
سیگما ،برابر  2/221است که کمتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشی تأیید مریشرود( .جردول
)19
جدول  - 1نتايج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه فرعی چهارم
Test Value = 3
مؤلفه فرعی
T
3

درجه آزاديسط معناداريمیانگین اختالفا

931/021

2/221

2/10222

سط اطمینان %32
کمینه

بیشینه

2/:211 2/2320

منب  :یافتههاي پژوه

نتیجهگیری
در این جا ابتدا به بیان نتایجی که بر اساس تجزیره و تحلیرل دادههرا بدسرت آمرد پرداختره شرده اسرت و در پایران
پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.
نتیجه گیري از بحث در مورد شهر نشینی و مشکل مسکن مهر به جهت وسرعت دامنره مورروع و گسرتردگی آن ترا
حدودي مشکل می باشد لیکن در کل می توان اهم مواردي که در این مقاله بدان پرداخته شده است باین شررح طررح
نمود :نق

شهرهاي ایران به عنوان توزی کننده مازاد تولیدا

و جایگزین شدن نفت بجاي تولیدا

کشاورزي ،بعد از ورود ایران به سررمایه داري وابسرته

کشاورزي و بوجود آمدن اقتصاد تک محصولی (نفت) از بین رفته و در نتیجره

شبکه شهري ایران دچار دگرگونی اساسی گشت .نظام تک محصرولی باعرث اررمحالل تولیردا
گشته و باعث آزاد شدن نیروي انسانی از بخ

کشراورزي ایرران

کشاورزي شد و چون یک زیر ساخت و زمینه براي ایجاد صنای در

کشور وجود نداشت اکثریت نیروي انسانی مازاد مخصوصاً مهاجرین روستا-شهري به بخ

ساختمان روي آوردنرد.

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن223 ...

به علت فقدان زیرساخت براي صنای  ،سرمایه هاي سرگردان به طرف بورس بازي زمین روي آوردند و این مسئله به
عنوان یک اپیدمی شهري رواج بی سابقه اي یافت .بی توجهی و عدم برنامه ریرزي صرحی دولرت در قبرل از انقرالب
جهت حل مشکل مسکن مهر طبقا

کم درآمد و همچنین بی توجهی بخر

سودآور نبودن آن ،مسئله مسکن مهر را که میشد بصور

خصوصری نسربت بره ایرن امرر بردلیل

تدریجی حل نمود به یک معضل برزر

اجتمراعی مبردل

ساخت .محاصره اقتصادي ایران ،عدم تعیین نحوه مالکیت و بارث رسریدن یرک اقتصراد وابسرته و بیمرار در بعرد از
انقالب اسالمی سبب شد تا یان معضل بصور

ال ینحل باقی مانده و بطور بنیادي حل نشود .باالخره افزای

جمعیت در کل و رشد بی رویه جمعیت شهرهاي بزر
شهر نشینی بیرویه شده و مشکال

سرری

و عدم هماهنگی آن با توسعه اقتصادي کشرور باعرث ایجراد

و مسائل عدیدهاي را به وجود آورده است.

بررسی فرریه اصلی اول با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه اصلی اول در گروه نمونه نشان میدهد سیاستهاي
دولتی تأمین مسکن در مورد گروههاي کم درآمد شهري مناسب است.
نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه سیگما ،برابرر  2/222اسرت کره کمترر از سرط معنریداري  2/22اسرت.
بنابراین فرریه پژوهشی تأیید میشود.
بررسی فرریه اصلی دوم با استفاده از آزمون t

شاخص هاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه اصلی دوم در گروه نمونه نشران مری دهرد افرراد از
سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري رررایت ندارنرد .نترای ایرن فررریه برا نترای
پژوه

احمدي و قلی پور ( )1933که در پژوهشی به بررسی سیاستهاي مسکن اقشار کرم درآمرد در برنامرههراي

توسعه ایران (برنامه دوم توسعه اجتماعی -اقتصادي و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) اقدام کردند ،همسو بوده کره
نتای بیانگر آن بود که بررسی میزان فقر در جامعه از طریق شاخصهاي گوناگونی همچون :هزینه مصررف یرک سربد
خاص از کاالها ،هزینه کل خانوار ،درآمد کل خانوار و بررسی نوسانا

رریب جینی صور

می پرذیرد .بسریاري از

برنامههاي تدوین شده در زمینه بهبود شرایط اقشار کم درآمد در ایران به طور کامل و دقیق جامه عمل نمیپوشند.
نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه سیگما ،برابر  2/1است که بیشتر از سط معنیداري  2/22اسرت .بنرابراین
فرریه پژوهشی رد میشود.
بررسی فرریه فرعی اول با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه نشان میدهد افرراد از سیاسرتهراي
کالن دولت در مورد تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد شهري ررایت ندارند .نتای ایرن فررریه برا نترای پرژوه
احدزاده روشتی و مردادي مفرد ( )1930در مقالهاي به نق

استراتژي توسعه شهري ( )CDSدر سیاستهراي ترأمین

مسکن گروهاي کم درآمد شهري (مورد مطالعه :ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) پرداخته انرد همسرو بروده کره
نتای تحقیق نشان می دهد :گروه هاي کم درآمد در مقایسه با سایر گرروه هراي براالتر ،بهرره منردي کمترري از منراف
برنامههاي توسعه شهري دارند.
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نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه سیگما ،برابرر  2/223اسرت کره بیشرتر از سرط معنریداري  2/22اسرت.
بنابراین فرریه پژوهشی رد میشود.
بررسی فرریه فرعی دوم با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه نشان میدهد افرراد از سیاسرتهراي
شهرداري به عنوان نماینده دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند .نتای آزمون  tتک
نمونهاي در گروه نمونه سیگما ،برابر  2/221است که کمتر از سط معنیداري  2/22است .بنابراین فرریه پژوهشری
تأیید میشود.
بررسی فرریه فرعی سوم با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه نشان میدهد افرراد از نحروه اجرراي
سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند.
نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه سیگما ،برابر  2/220است که کمترر از سرط معنریداري  2/22اسرت .بنرابراین
فرریه پژوهشی تأیید میشود.
بررسی فرریه فرعی چهارم با استفاده از آزمون t

شاخصهاي میانگین و انحراف معیار پاسخهاي مربوط به فرریه در گروه نمونه نشان میدهد افراد از نحروه نظرار
بر اجراي سیاستهاي دولت در مورد تأمین مسکن گروههاي کم درآمد شهري ررایت دارند.
نتای آزمون  tتک نمونهاي در گروه نمونه سیگما ،برابرر  2/221اسرت کره کمترر از سرط معنریداري  2/22اسرت.
بنابراین فرریه پژوهشی تأیید میشود.
به منظور دست یافتن به اهداف تحقیق پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد.
* بازنگري در برخورد متداول بخ

دولتی -عمومی به فرایندهاي برنامهریزي و طرحریزي شهري به منظرور ترأمین

فضاي رسمی قابل زندگی براي این اقشار
* ایجاد شرکتهاي تعاونی ،بازسازي واحدهاي مسکونی قدیمی و ایجاد خانرههراي ارزان قیمرت برراي اقشرار کرم
درآمد
* اندیشیدن تمهیداتی توسط مسئولین براي ارتقاء سط فرهنگی شهر
* اندیشیدن تمهیداتی توسط مسئولین براي ارتقاء سط کیفیت زندگی براي اقشار کم درآمد شهري
* ارائه راهکارهایی توسط نهادهاي امنیتی و انتظامی براي ارتقاء سط امنیت اجتماعی در مناطق مسکن مهر
منابع
احدزاده روشتی ،محسن و سمیرا مرادي مفرد ( ،)1930نق

استراتژي توسعه شهري ( )CDSدر سیاستهاي تأمین مسکن گروهاي کرم

درآمد شهري (مورد مطالعه :ناحیه صفرآباد و بی سیم شهر زنجان) ،برنامه ریزي منطقهاي ،زمستان 5دوره  59شرماره  ،10صرص – 92
.37
احمدي ،حسن و مستوره قلی پور ( ،)1933بررسی سیاستهاي مسکن اقشار کم درآمد در برنامههاي توسرعه ایرران (برنامره دوم توسرعه
اجتماعی -اقتصادي و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) ،مجموعه مقاال

همای

ملی معماري و شهرسازي ایرانی اسالمی.

ارزیابی سیاستهای دولتی تأمین مسکن237 ...
ارجمند ،اصغر ( ،)19:3تحلیلی از شاخصهاي اجتماعی مسکن در ایران ،نشریه محیط شناسی شماره  2انتشارا

دانشگاه تهران.

اطهاري ،کمال؛ ( ،)19:0شهروند ساختن کم درآمدها در نظام مالی مسکن مجله :بورس شماره  :( 9:صفحه  -از  1:تا .)02
پرهیزگار ،اکبر؛ امکچی ،حمیده و رکن الدین افتخاري ،عبدالررا ( ،)19::هدف گرایی در برنامه ریرزي مسرکن برا توجره بره تحرول در
ساختار جمعیتی کشور ،دوره  ،19شماره .1
پورمحمدي ،محمدررا ( ،)19:2برنامهریزي مسکن ،سمت ،تهران
جهانگیري ،محمد ( ،)1979بازار مسکن و مسائل و موان موجود ،مجموعه مقاال

سمینار سیاستهاي توسعه مسکن در ایرران ،سرازمان

ملی زمین و مسکن 19-11 ،مهرماه ،تهران ،جلد دوم.
حاتمی ،فت اله و همکاران ( ،)1932بررسی و ارزیابی سیاستهاي تأمین مسکن براي گروههاي کم درآمد شهري ،مجموعه مقاال

اولین

کنفرانس علمی پژوهشی عمران ،معماري و محیط زیست پایدار.
خدایی ،زهرا و محمد میره ( ،)1932مروري برتجارب جهانی درزمینه تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد شهري ،مجموعه مقراال

اولرین

کنفرانس اقتصاد شهري ایران.
رحمانیان ،مجید و زهراالسادا
مجموعه مقاال

همای

مهدوي ( ،)1932بررسی مقایسهاي سیاستهاي تأمین مسکن شرهري اقشرار کرم درآمرد ایرران و ژاپرن،
بین المللی اقتصاد شهري.

رروانی ،محمدررا ،سیدعلی بدري ،محمد سلمانی و بهروز قرنی آرانری (" ،)19::تحلیرل عوامرل مرؤثر برر الگروي مشرارکتی توسرعه
روستایی (مورد :حوره آبخیز حبله رود) ".پژوه هاي جغرافیاي انسانی  :13 ،31صص .17-:1
سرمد ،مرتضی و دیگران (« ،)19:2روشهاي تحقیق در علوم رفتاري» ،تهران ،نشرآگاه.
شاهی ،بهنام و نجما اسمعیل پور ( ،)1939ساماندهی مسکن گروه هاي کم درآمد شهري با تاکید بر مشارکت مردمی مطالعه موردي :محله
سیالب تبریز ،مجموعه مقاال

دومین کنگره بین المللی سازه ،معماري و توسعه شهري.

شکویی ،حسین ( ،)1977دیدگاههاي نو در جغرافیاي شهري ،انتشارا

سمت.

عزیزي ،محمدمهدي (" ،)1971فرآیند برنامهریزي جام مسکن "تجربه استرالیا" ".بولتن اقتصاد مسکن ،شماره  ،03صص .02-7
کیومرثی ،مسعود ( ،)19:3بازار رهن و نارسایی تأمین مالی مسکن در ایران( ،مجموعه پژوه

هاي اقتصادي) ،بانرک مرکرزي جمهروري

اسالمی ایران.
نجفی ،بنفشه ( ،)19:2سنج

سهم عوامل مؤثر بر عررهي مسکن در مناطق شهري کشور طی سال هاي  ،1972 -19:1فصلنامه اقتصراد
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