
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 راهکارهای عملیبا رویکرد ارائه مسکن مناسب  اب مرتبطهای چالشبررسی 

 
 2 امین فرجی مالیی ،*1 محمد وصالی آذر شربیانی

 دانشگاه فارابی پردیسمدیریت امور شهری دانشکده مدیریت و حسابداری  ارشد محمد وصالی آذر شربیانی، دانشجوی کارشناسی -1

 mohammad.vesalii@outlook.com، تهران

، تهران دانشگاه فارابی پردیسدانشکده مدیریت و حسابداری دکتر امین فرجی مالیی، استادیار و عضو هیئت علمی  -2
a.faraji@ut.ac.ir 

 

 

 

 چکیده 

مناسب مدت مدیدی است که مساله فراهم نمودن مسکن یشه دغدغه جوامع بوده و نیاز به مسکن در تاریخ، هم

مسکن  موضوعوری، او فن دانشنیز یک دغدغه است. با گذشت زمان و توسعه  هانه تنها برای افراد بلکه برای دولت

به افزایش شدن جوامع به سرعت رو از آنجا که روند شهری .مناسب از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است

جوامع گوناگون در شدن ریزی موثر و کارآ در قبال تغییرات شهری اتفاق نیفتد، پیامدهای شهریگر برنامها است،

نشینان، بودن مسکن مناسب و افزایش حاشیهاینک نیز خود را در قالب ناکافیپیامدهایی که هم زا خواهد شد.بحران

در چارچوب  .دهندنشان می ایمنی در شهرها، مشکالت سالمتی های شهری، کاهشکمبود یا استهالک زیرساخت

براساس تصمیم مجمع عمومی  (هبیتات)در چهار دهۀ گذشته برنامۀ اسکان بشر ملل متحد های فوق است کهپیامد

در پی  هدر این تحقیق نگارند دارد.برمی سازمان ملل متحد به انجام وظایف خود در مسیر توسعۀ شهری پایدار گام

 مسکن هایهای مشابه و عقاید صاحبنظران به شاخصکه با بررسی پیشنیه تحقیق و مطالعه نمونه استآن بوده 
. باشد برای آن به دنبال ارائه راهکارهای عملیو بررسی نموده را با مسکن مناسب  های مرتبطچالشمناسب دست یابد، سپس 

های چالشو توجه به  ها و تأثیر آنها در بهبود کیفیت مسکنین شاخصرفتن ابا در نظر گکه  دهدنتایج این بررسی نشان می

های توسعه شهری، نقض قوانین حق مسکن مناسب، پرداختن غیررسمی ریزی و راهبردناکارآمدی برنامهنظیر  آن  مرتبط با

های اجتماعی سرمایهها و ی از یافتهگیرهای آسیب پذیر، عدم بهرهسازی گروهبه نیازهای مسکن، عدم تمرکز کافی بر توانمند

های اجرای سیاست، تاکید بر حق همگانی در مسکن مناسب جملهاز  راهکارهای ارائه شده بکارگیریو در حوزه مسکن 

توان در راستای می ،ریزی شهریایجاد پیوند بین مسکن و برنامه، های مالیاصالح و بهبود سیاسیت، تقویتی از جانب دولت

 .گام برداشتافراد جامعه زندگی  سطح ومناسب مسکن  دسترسی بهطح ارتقاء س

 

، گذاری مسکنسیاست، حق مسکن مناسب ،پذیرهای آسیبگروه،های غیررسمیسکونتگاه، شهرنشینی های کلیدی:واژه

 . ریزی شهریبرنامه
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 مقدمه 

گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیالت مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی

است. به عبارت دیگر مسکن چیزی های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد نیاز برای بهزیستن خانواده و طرح ضروری مورد

شود بیش از یک سرپناه صرفا فیزیکی است و تمامی خدمات و تسهیالت عمومی الزم برای بهتر زیستن انسان را شامل می

های مسکن پرداختن به شاخصاز این رو، و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمئن برای استفاده کننده آن فراهم باشد. 

 .[1]گرددتلقی میریزی ین مراحل برنامهتراز حساس مناسب
 

آل آدمی است دسترسی به مسکنی مناسب است. از این روی باید مسکن یک نیاز است اما نه هر مسکنی، آنچه که ایده

و ارائه  مسکن مناسبهای مرتبط با و چالشهای کیفی شاخصبیان دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به 

ریزی شهری کدام پردازد. در راستای رسیدن به این مهم ابتدا باید دانست مسکن چیست و جایگاه آن در برنامهمیراهکار 

 .[1]است

به طور کلی مقوله مسکن دارای مفهوم بسیار گسترده و پیچیده است و از ابعاد گوناگون تشکیل یافته است. از اینرو 

. مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی، سرپناه اولیه و اساسی هر خانواده از آن ارائه نمودکاملی توان تعریف جامع و نمی

آید، که در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد هم چون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط بشمار می

 .[1]جوی و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می شود

ریزی مسکن را اکثر صاحبنظران، برنامه .ریزی مسکن کدام استبرنامه مفهوم حال باید دانست که جایگاه توجه به این با

کنند، چرا که مسکن همواره به عنوان جزئی اساسی از فضای شهری مطرح ریزی شهری تعریف میدر چهارچوب برنامه

های شود که درآن فعالیتزی شهری محسوب میریریزی مسکن جزئی از نظام برنامهبوده و هست. از این رو برنامه

های درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تعیین شکل یافته اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جزئی از فعالیت

 .[2]گیردتوجه قرار می ریزی مسکن موردشود که برحسب موضوع در چهارچوب برنامهو تطابق یافته شهری محسوب می

های جدی جمعیتی، اقتصادی، شدن جوامع به سرعت رو به افزایش است، شهرهای امروز با چالشروند شهری از آنجا که

ریزی موثر و کارآ در قبال تغییرات شهری اتفاق نیفتد، محیطی و آمایشی روبرو هستند. اگر برنامهاجتماعی، زیست

بودن اینک نیز خود را در قالب ناکافیهایی که همزا خواهد شد. پیامدجوامع گوناگون بحراندر شدن پیامدهای شهری

های شهری، افزایش بیکاری، فقر و جرائم و کاهش نشینان، کمبود یا استهالک زیرساختمسکن مناسب و افزایش حاشیه

های طبیعی و یا مصنوع و تغییرات اقلیمی نشان ایمنی در شهرها، آلودگی هوا، مشکالت سالمتی، سوء مدیریت بحران

کوشد تا موقعیتی برای می همچنین .است مناسبمسکن  هایشاخصیابی به دست این مقالهرسالت  .[3]دهندمی

 .فراهم آوردرو در مقابل پیامدهای پیشهای ممکن حلراه و یافتن با آن مرتبطهای پاسخگویی به چالش
 

 روش تحقیق
به در تالش است تا های مشابه و عقاید صاحبنظران پیشنیه تحقیق و نمونهو مرور بررسی  مطالعه حاضر با     

به دنبال ارائه راهکارهای عملی و نموده  تحلیلرا آن با  مرتبط هایچالشمناسب دست یابد، سپس مسکن های شاخص

 باشد.

 

 هاشاخص
به جرأت  ست.مدت کمی نیست که ذهن متخصصان را به خود اختصاص داده ا مناسب های مسکنبحث شاخص

باشند. از آنجایی که ریزی مسکن میترین ابزار در برنامهترین و مهمکلیدی مناسب های مسکنتوان گفت که شاخصمی
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های کیفی مسکن از جلمه مواردی است که توجه بسیاری را به خود اختصاص داده، لذا شاخصه ها،در میان این شاخصه

  .ای برخوردار استپرداختن به این مهم از اهمیت ویژه
 

مسکن مناسب به عنوان بخشی از حق شاخص بهبود زندگی در اسناد بین المللی از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر      

. مسکن [4]به رسمیت شناخته شده است 1966المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در پیمان بین 1948

های خاص سکونتگاهی را بعنوان ت شود تا بتوان شکلمناسب بیش از یک سقف و چهار دیوار است. شرایطی باید رعای

 :[5]مسکن مناسب در نظر گرفت. این عناصر عبارتند از

 ای از امنیت مالکیت را داشته باشند که این امنیت امنیت مالکیت: مسکنی مناسب است که ساکنان آن درجه

 ی آنها تضمین کند.حمایتی قانونی در برابر تخلیه اجباری، آزار و اذیت و تهدیدها را برا

 ها: مسکنی مناسب است که ساکنان آن آب آشامیدنی سالم، دسترسی به خدمات، مواد، تسهیالت و زیر ساخت

بهداشت مناسب، انرژی برای پخت و پز، گرما، نور، نگهداری مواد غذایی و یا رد اختیار دسترسی را داشته 

 باشند.

 تهدید ساکنانی را که از سایر حقوق انسانی نیز برخوردار  توان مالی: مسکنی مناسب است که ارزش سازش یا

 هستند را داشته باشد.

  قابلیت سکونت: مسکنی مناسب است که سالمت جسمانی را ضمانت کند یا فضای مناسب و نیز حفاظت در

 مقابل سرما، رطوبت، گرما، باران، باد و سایر تهدیدات بهداشتی و مخاطرات ساختاری را فراهم نماید.

 های محروم و به حاشیه رانده شده را به حساب دسترسی پذیری: مسکنی مناسب است که نیازهای خاص گروه

 بیاورد.

 های درمانی، مدارس، مراکز های شغلی، خدمات مراقبتموقعیت مکانی: مسکنی مناسب است که از  فرصت

 و پر خطر قرار نداشته باشد. مراقبت از کودک و سایر تسهیالت اجتماعی محروم نکند یا در نواحی آلوده

 .شایستگی فرهنگی: مسکنی مناسب است که سیمای هویت فرهنگی را مورد احترام و توجه قرار دهد 

.  

 هاچالش
 افزایش تقاضا در بازار برای مسکن مناسب 

جمعیت شهری جهان  دسترسی به مسکن مناسب چالشی جهانی با رشد سریع شهرنشینی است. حدود یک چهارم از

ساکنان شهری خصوصاّ  شمار زیادی از .[6]کنندهای غیررسمی زندگی مینتگاههای فقیرنشین و سکوهمچنان در محله

اع ضزنان، مهاجران، افراد معلول، بیماران ایدز، کهنساالن، جوانان و دگرباشان جنسی( در او(گروه های فقیر و آسیب پذیر 

عدم دسترسی به خدمات اساسی و فضای  ی به نیازهای مسکن آنها،پرداختن غیررسمکنند، مخاطره آمیزی زندگی می

های گریبانگیر از چالش های معیشتی و قرارگیری در معرض خطر تخلیه اجباری یا بی خانمانیزندگی، محرومیت از فرصت

پی  ین مراکز در. هر روز، به دلیل زاد و ولد مردم در مراکز شهری یا حرکت آنها به سمت اباشداین گروه از جامعه می

مورد نیاز  2025ی جدید تا سال کند. در سطح جهانی، یک میلیون خانهها، تقاضا برای مسکن رشد مییافتن فرصت

تریلیون  11تا  9بین برآورد شده  اکن شهری جدید را در خود جای دهد. هزینهمیلیون نفر س 50است تا در هر سال تا 

 .[7]باشدمی 2025دالر تا سال 

مسکن ارزان، نامناسب است و مسکن مناسب هم خارج از توان مالی مبود توانایی مالی در تامین مسکن مناسب: ک    

های تهدید آمیز شهرنشینی، تهیه مسکن مناسبی که مردم استطاعت مالی آن را داشته باشند. در است. یکی از چالش
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گذراندند که درآمدی ناکافی برای تامین مسکن و ز میدالر در یک رو 2میلیارد نفر تنها با کمتر از  2/2، 2012سال 

میلیون خانوار  330در حال حاضر تعداد ساکنان محالت فقیر نشین تا خانوارهای با درآمد متوسط، .[8]زندگی است

 .[7]میلیون رشد پیدا کند 440تواند تا های مسکن، این عدد میتخمین زده شده است که از لحاظ مالی با هزینه
 

 تسهیالت مسکن در اعطای نامناسب سیاستگذاری
وام مسکن از دسترس فقرا دور شده است. بانک جهانی، وام دهنده اصلی در حمایت از بهبود اوضاع مسکن است که      

های زیادی کانون اصلی از توجه به فقر که برای سال مند کرده است وسترش آن بیشتر بخش خصوصی را بهرهگ

وده، به دور شده است. سهم بسیار کوچکی از وام بانک برای حمایت از مسکن کم درآمد صرف شده های آن بفعالیت

و سهم  (1980تا نیمه  1970درصد، از نیمه  90،در مقابل بیشتراز 1990درصد از کل وام مسکن، از نیمه 10است)

از  درصد موجود40تر از پایین درصد،20بسیار کوچکتری به مسکن کم درآمد حومه شهر اختصاص یافته است )

 .[9](1980تا نیمه 1970نیمه

های ها پاسخ داده شده است اما غالبا گروهها بخوبی توسط دولتگذاری مسکن از طریق وامسازی سرمایهتوانمند     

های مسکونی، وامها در شوند. یارانهمند میرصد جمعیت نیازمندتر، از آن بهرهد 80تا  60درآمدی باال و متوسط به جای 

گیرند های درآمدی ثروتمند قرار میدرصد گروه 40تا 20)مردم( در  کنند ولی آنهامردم را بیشتر به اخذ وام ترغیب می

های مسکن هنوز در اروپا و آمریکای شمالی نسبت به به این معنی که آنها کسانی هستند که کمترین نیاز را دارند. وام

 .[5]تین بسیار رایج تر استآسیا،آفریقا وآمریکای ال
 

 های توسعه شهریراهبردریزی و ناکارآمدی برنامه

 تا 65های مسکونیرغم اینکه زمینشده است. علی شهری ریزیبرنامهمسائل مربوط به مسکن محکی برای توسعه و      

نیامیخته است. بطور های شهری در هم درصد فضای شهری را اشغال کرده اما مسکن به طور شایسته با سیاست 75

برای آن تعبیه شده است، پیامدهای مهمی برای  مشخص، روش توسعه مسکن و به خصوص مکانی که بطور فیزیکی

ریزی شهری و ضعف قوانین و مقررات تکثیر غیررسمی جمعیت، نابرابری و محرومیت در شهرها دارد. ناکارآمدی برنامه

خواری، گسترش پهنه شهری و تفکیک ر به اقدامی علیه زمینا را واداههای کوچک شده است تا دولتسبب ترک خانه

 .[10]فضایی مسکن بکند

 

 تاثیر الگوی مصرف انرژی بر پایداری شهری
ای باز کرده است. خانوارها، بخش مسکن روی مصرف عمده انرژی و اثرات آن بر پایداری توسعه شهری،حساب ویژه     

های موجود که بطور تمامی ساختمان .[11]آیندمصرف انرژی جهان به حساب می درصد از کل 19مصرف کننده حدود 

درصد مصرف انرژی جهان هستند که نمایانگر بزرگترین واحد  40شود، مسئول بیش از ها را نیز شامل میکلی سکونتگاه

تراکم های کمتوسعه بخش تخریب محیطی و استخراج مصالح ساختمانی و  .[12]ای نیز هستنددر انتشار گازهای گلخانه

ها و مصالح و مواد محلی هنوز هم کند. استقاده از تکنیکحومه شهر، بیش از پیش پایداری و ثبات شهرها را تهدید می

 .[13]ی اقتصادی محلی، محدود هستندشان برای کاهش مصرف انرژی و ارتقاء توسعهرغم پتانسیلعلی
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 نقض قوانین حق مسکن مناسب

ها به نقض بسیاری از قوانین حق مسکن مناسب ها و برنامهسیاست وجود افزایش شناخت از حق مسکن مناسب،با      

رغم میل و اراده ها نفر در سراسر جهان علیدهند، به خصوص در زمینه حمایت از تخلیه اجباری. هرساله میلیونادامه می

های خود به طور قانونی بیرون انداخته ها و زمیناز خانه خودشان و بدون مذاکره و مشورت و پرداخت غرامت منصفانه

با وجود  ،[15]میلیون نفر  تاثیر گذاشت59/18، تخلیه اجباری روی حداقل 2008و  1998بین سال های  .[14]شوندمی

تخلیه بارها و بارها عمل  شناسند،این واقعیت که قوانین بین المللی به صراحت حق امنیت مالکیت را به رسمیت می

گیرد. افزایش تعداد مهاجران شهری و آوارگان صورت می اجباری به عنوان نقض آشکار و سیستماتیک حقوق انسانی

ای از مخاطرات طبیعی و از داخلی باعث مواجه با عدم امنیت مالکیت و خطر جابجایی بیشتر، نه تنها به صورت نتیجه

 .[16]شودجباری نیز میافرایش تخلیه اها است، بلکه سبب گیری کشمکشسر
 

 های تراکم جمعیت بر سالمت جامعه شهریپیامد
شود. مسکن محیطی بزرگ و در مسکن نامناسب منجر به نابرابری در حوزه سالمت و قرارگیری در معرض آسیب می     

به سبب عدم قابلیت سکونت، تراکم جمعیت، خدمات نامناسب و سایر  .ها و عوامل تهدید آمیز سالمت استمعرض آسیب

ها و ترین تهدیدات است که انتقال بیماری در میان اعضا خانواده خصوصا بچهتراکم جمعیت در زمره جدیموارد دیگر. 

عالوه بر  .[17]کنندی میدهد، به این دلیل که آنها بیشتر اوقاتشان را در خانه سپرکهنساالن و افراد معلول را اقزایش می

 این، بسیاری از خطرات زیست محیطی با کیفیت پایین ساختارهای مسکن  و موقعیت مکانی آنها مرتبط است. 
 

 تامین مسکن مناسبهای ضعف سیاسیت
ها سیاستای در گذرد. در این دوره تغییرات گستردهنزدیک به سه دهه از معرفی رویکرد توانمندسازی تهیه مسکن می     

های عملیاتی در کشورهای مختلف صورت گرفته است و نتایج متفاوت ای از برنامهو رویکردها مشاهده شد و طیف گسترده

های ملی و محلی هنوز در تالش برای پاسخگویی به نیازهای مسکن اکثر حکومت حاصل شده است. اما به طورکلی،

پذیرند زیرا که آنها توسط بازار مسکن رترین خانوارها بیشتر تاثیر میمربوط به مردمشان هستند. فقیرترین و آسیب پذی

ها در جهت بهبود دسترسی به مسکن ها و قوانین مسکن، از آن محروم شده اند. تالشمندی محدود از سیاستو بهره

 .[18]شته استها تاکنون پیشرفت کمی دامناسب برای زنان، مهاجران، پناهندگان، افراد معلول، بومیان و اقلیت

ها در بخش مسکن حداقل بوده است و بسیاری از آنها تقریبا از ارائه مسکن، تهیه زمین، خریداری، دخالت دولت     

اند. تغییری گسترده از مفهوم و تصویر مسکن از نظر کارکرد اجتماعی نگهداری و حتی تنظیم مقررات صرف نظر کرده

شده است. مسکن اولویت پایین در تخصیص منابع ملی و  های مختلفر مقیاسآن  نسبت به مسکن به عنوان یک کاال د

اند و جایی که غیر قابل کنترل و بطور ها کاهش یافتهشرکتی فروخته شده، دارد. یارانه های عمومی وتقریبا همه خانه

 بیشتر هم عرض با های سیاست مسکنضعیف هدفگذاری شده است، معموال قرار دارند. تا حد زیادی، ظهور چارچوب

مسکن رسمی به خانوارهای جهت داشتن فرصت کمتر اعطای سازی و دخالت کمتر دولت است که عمدتا منجر به آزاد

 .[19]نوارهای با درآمد متوسط شده استهای خادرآمد و برخی از ردهکم

ها در نقش ثیر بوده است. دولتتاتر بیرسانی به اقشار پایینتعامل بخش خصوصی ضعیف بوده و بازار در خدمت     

گذاری در ساخت سرمایه هایی برای اجبار کارآفرینان خصوصی و موسسات مالی در جهتتسهیل کنندگی خود با چالش

اند. توسعه دهندگان بر مسکن باال دست جامعه تمرکز دارند. های )مسکونی( فقرا و اجتماعی مواجه شدهو وام برای طرح

شوند، گذاری مناسب شناخته نمیای وام به کسانی که به طور مرسوم به عنوان ریسک سرمایهها با ریسک اعطبانک

کسانی با عناوین رسمی( و  یابد)محدود بهمین لزوما از طریق وام مسکن افزایش مخالفند. منابع مالی )اعتبارات( مسک
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های مالی، ی اجتماعی مانند تعاونیدسترسی به منابع مالی برای اکثریت فقیر، محدود و گران است. موسسات مال

 .[5]و قادر به انجام این کار نیستنداند های اعتباری و موسسات مالی کوچک به این مقیاس نرسیدهاتحادیه

 پرداختن غیررسمی به نیازهای مسکن
ها از طریق مسکنهمه  پردازند. تقریباو اغلب غیررسمی میه نیازهای مسکن خود بطور تدریجی مردم همچنان ب     

شوند. تنها بخشی از هر جامعه )بسیار ثروتمند( دارای منابعی های نسبتا طوالنی مدت ساخته میفرایند تدریجی در دوره

هایشان به صورت آنی هستند. فرآیندهای تدریجی مسکن یکی از موثرترین ابزاری برای وام، خرید آشکار یا ساخت خانه

دهد تا با توجه به توانایی مالی خود مسکن تهیه کنند، با وجود این به دلیل فقدان ها میشده که این امکان به خانوار

 .[20]کیفیت پایین و سهم ناکافی می شود وجود ابزار و ظرفیت، اغلب منجر به
 

 دسترسی به زمین و بازار کارآمد زمین شهری
های ی جدیدی از چالشکن مناسب است. گونهایه مسآور شهری در تهیه و ارهای الزاماز فراگیرترین محدودیتیکی      

های حامی فقرا در مقیاس بزرگ، در حال ظهور مرتبط با دسترسی به زمین با موقعیت مکانی مناسب،با توسعه استراتژی

شایع ترین مشکل نواحی جدید مسکن کم درآمد این است که بسیار دورتر از وسایل معیشتی که به ساکنان  .[21]است

های قانونی و کند. تعدادی از کشورها، اصالحات ساختاری محیطهزینه های باالی حمل و نقل را تحمیل می محلی،

گذاران بازار هنوز از اهمیت زمین به عنوان ورودی اند و سیاستنظارتی بازار زمین و مسکن را رها و یا به تعویق انداخته

 .[5]در ارایه و تهیه خدمات مسکن غافلند
 

 ر محسوس بر میزان مالکیت مسکنعدم تاثی
مانند، امکان خروجی مطلوب های واگذاری زمین بسیار محدود باقی میخصوص برنامهکه حقوق مالکیت و بههنگامی     

گذاری که شواهد قابل توجهی از افزایش امنیت مالکیت وجود دارد و نیز سرمایهاجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. در حالی

های ها بیش از سایر روشواگذاری رسد با افزایشبه نظر نمی ،دسترسی به منابع مالی رسمی و درآمد شهرداریدر مسکن، 

های . تا به امروز از سطوح فقر که با توجه به دستیابی به هر یک از واگذاریدهند را افزایشمالکیت  میزانمالکیت، 

 .[20]رسمی، کاهش پیدا کرده است، شواهد دقیقی وجود ندارد
 

 انواع مالکیت مسکنبه  عدم توجه 
ی استیجارمسکن های مالکیت مسکن بالخص دیگر روشها در پی تشویق به مالکیت تصرفی به نسبت زیان اکثر دولت     

اند. نسل اجاره در حال اقزایش است چون که تملک هستند. مستاجران نیز هم ارز رشد جمعیت شهری افزایش یافته

دهد که اجاره مسکن منجر به افزایش شواهد نشان می ترس بیشتر خانواده هاست. در سراسر جهان،خانه، خارج از دس

تواند های اقتصادی شده است که میو شبکه های معیشتی و تقویت اجتماعیفرصت تحرک سکونتگاهی، بهبود بازار کار و

های جنسیتی، فرهنگی و ناتوانی را در خود جای دهد. با این حال، چند دولت هر نوع سیاستی را برای کمک به نگرانی

 .[20]اندمسکن ایجاد کردهتوسعه یا تنظیم این شکل از 
 

 های آسیب پذیرسازی گروهعدم تمرکز کافی بر توانمند
ای که توسط خود سازی فقرا برای یاری به خودشان، کمک به تایید ابتکارات و ابداعات سازمان یافتهتاکید بر توانمند     

های آنها بیشتر بر نیازها و مسایل محلی، در ها و پاسخفقیران شهری یا سکونت نامناسب آنها صورت گرفته است. واکنش

های خرد و ریزی جامع، پس انداز، وامرویکردهای افزایشی مسکن، برنامه ها و براساس درک بومی مانندگیری ایدهنظر

های آزمایشی محلی در مقیاس کوچک بازارهای امالک غیررسمی تمرکز دارد. با این حال چالشی با جابجایی از فعالیت
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فقیر، باقی آسیب پذیر و به کل ساختار شهری و تغییرات بخش مسکن بدون از دست دادن تمرکز بر روی اقشار 

 .[17]ماندمی

 

 های اجتماعی در حوزه مسکنها و سرمایهگیری از یافتهعدم بهره
درک چگونگی بسیج منابع  دانش در زمینه مسکن، فقر و تعامل معیشتی پیشرفت کرده است. ارزش شواهد تجربی به     

های سرمایه ر بخش غیررسمی و شبکهافراد کم درآمد و سازماندهی آنها برای دسترسی به زمین و مسکن که اغلب ب

فراهم  ،های مولد درآمدفعالیت یاجتماعی تکیه دارد، کمک کرده است. مسکن امنیت افزوده را به عنوان یک منبع بالقوه

وری، شرایط زندگی بهتر و دستیابی یابی شود، این امکان را نیز برای بهرهدهی و مکانآورد به شرطی که خوب سرویسمی

 .[5]کندهای معیشتی ایجاد میتبه فرص
 

 شکاف اطالعاتی
بود. اطالعات فیت این تخمین ها سر راست نخواهد های دقیق نیازهای مسکن وجود ندارد و تعیین کیبینیپیش     

های ضعیف هسنتد. های فرهنگی تاییدی بر سیاستاقتصادی و اولویت -مربوط به تغییرات جمعیتی، شرایط اجتماعی

نامناسب، سهام متروک و منسوخ مسکن است، که به معنی کمبود کیفیت است. شکاف  مشکالت مربوط به ارزیابیبیشتر 

 .[5]اندازدهای مسکن را به خطر میاطالعاتی به طور چشمگیری طراحی و اجرای سیاست

 

 راهکارها

 تاکید بر حق همگانی در مسکن مناسب
ذیر و فقیر دارد، بسیار پهای آسیبانسانی و هدفگذاری گروهتشخیص این که مسائل مسکن ارتباط نزدیکی به حقوق      

مانع از پرداختن به دالیلی که سبب نقض  تواندهای مسکن نمیحل چالشمهم است. اگر وضعیت رو به وخامت نباشد، 

ها بر اساس جنسیت و جغرافیا، بلکه بر اساس نژاد، فرهنگ، دسترسی به مسکن شود. نه تن اصول عدم تبعیض و برابری در

متمرکز به تحقق تدریجی حق  های فنی، قانونی و مالی بایدمذهب، سن، ناتوانی و وضعیت اجتماعی و اقتصادی. تالش

عدم  های مشارکت،پذیر و اقلیت باشد. در حالی که به جنبه های آسیبمسکن مناسب برای همه و به ویژه فقرا،گروه

 .[5]پردازدت، شفافیت و پاسخگویی میمالکی تبعیض، امنیت
 

 اتخاذ رویکردهای دوگانه و مشارکت عمومی
و مالی، قرار گرفته است.  های طوالنی مدتمسکن در مرکز توسعه ملی از طریق اصالحات سیستماتیک و سیاست     

های های مسکن و نیز تالشرانه )ارائه جدید( سیاسترویکرد دوگانه همزمان درمانی )ارتقا محالت فقیرنشین( و پیشگی

اجرای  ها، نهادهای مالی توسعه، بخش خصوصی و جامعه مدنی در طراحی، امور مالی وهمنوا، مشارکتی و هماهنگ دولت

ور را در اختیار دارد و هنگامی که به ط ها باید ترویج داده شود. بخش مسکن سهم قابل توجهی از ثروت و منابع پاسخ

تواند یک منبع مهم رشد، ثبات و مقاومت اقتصادی و نیز به عنوان یک جزء اصلی در دستور کار موثر مدیریت شود ، می

 .[20]توسعه اجتماعی کشور باشد
 

 های تقویتی از جانب دولترای سیاستجا
مجدد و رهبری پاسخ به نیازهای ها فراتر از توانمندسازی مناسب به جهت ادامه و یا از سرگیری نقش تقویت دولت     

های قانونی برای تشویق عملکرد بلکه اتخاذ سیاست تقویتی و چارچوب مسکن به خصوص فقرا و اقشار آسیب پذیر است،
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های ایمنی و یارانه هدفمند برای ایجاد توانایی )برای فقرا( است که شامل شبکه ابزارارائه آخرین  بازارهای حامی فقرا و

 .[21]ن و خدمات شهری استمالی در مسک

 های مالیاصالح و بهبود سیاسیت
کسانی  دولت به سمتهای کمراقبت و شفافیت بیشتر در اصالح یارانه در تمامی اشکال آن، افزایش و حرکت کم     

گذاری ارزش های دولت برای فقرا با ابزار توزیع مجدد،که از لحاظ میزان درآمدی نیازمندتر هستند. بهبود اثربخشی هزینه

ها و تحریک عرضه گردد. افزایش یارانههای مختلف میسر میطبقات درآمدی مختلف و استفاده زمین و یارانه متقابل بین

 .[18]های آسیب پذیرگروه های تقاضا محور، بدون تغییر تمرکز از فقرا وو اشکال مختلف یارانه

های لی مسکن برای وام به گروهبطور مثال از طریق تحریک منابع ماهای مالی مسکن، تشویق نوآورانه و بهتر سیستم     

های سازمانی به آورد. تقویت ارائه مشوقدرآمد و موسسات مالی جایگزین، شرایط را برای مسکن کم هزینه فراهم میکم

ای جدید هوام کارآمد بدون پرداختن دولت به ریسک زیاد آن. ترویج روش بخش خصوصی اعتباری مسکن و تحریک

های افزایشی مختلف و وام های کوچک مسکن و ارتقا منابع مالی جامعهو ضمانت. تشویق وام ساز وکارهای وثیقه مالکیت،

 .[16]سازگار با فرآیندهای ساخت تدریجی
 

 ریزی شهریایجاد پیوند بین مسکن و برنامه
بین مسکن، قابلیت دسترسی  طریق بهبود پیوندهایریزی شهری به طور ویژه از روابط مستحکم بین مسکن و برنامه     

باید نقطه شروع و چارچوبی برای بهبود  ی،ریزی مستمر، مشارکتی و فراگیر شهرفرایند برنامه، و معیشت در شهرها

ریزی شده شهر یا ترکیب فضاهای شهری با زیر دسترسی به مسکن مناسب باشد. کاربری مختلف زمین، گسترش برنامه

های کم درآمد های معیشتی برای گروهیابی خوب و فرصتو نقل بهتر باید بهبود دسترسی به نواحی با مکانساخت حمل 

 .[20]های ایمنی را ارتقاء دهدو همچنین،کاهش مخاطرات و ریسک
 

 توجه به انواع مالکیت مسکن
های اولویت نیازهای مختلف وانواع مالکیت مسکن غیر از مالکیت موروثی باید تشویق شوند که منعکس کننده      

مشترک و انواع اشکال  ستیجاریهای اها، زمینهای مشترک، تعاونی، مالکیتاستیجاریهای های مختلف شامل زمینگروه

ی انواع مالکیت باید برای ارائه امنیت مالکیت مناسب به منظور تضمین رفاه خانوارها و است.گستره استیجاریمسکن 

 .[17]ی و توسعه مسکن موثر واقع شودیجتحریک پیشرفت تدر
 

 های مسکنسیاست ینه سازیبه
مانی های فرعی و کدهای ساختمقررات بخش ها )خط مشی( برگردانده شود.ماهیت افزایشی مسکن باید به سیاست     

را بدهند و باید  مسکنماهیت افزایشی پذیر و برای شرایط محلی مناسب باشند و اجازه توسعه باید به اندازه کافی انعطاف

های ها و خدمات و همچنین تکنیکوسازی و سایتتجویزی. کمک به خود ساخت ترجیحا مبتنی بر عملکرد باشند و نه

 .[15]که باید ترویج داده شوندهستند هایی وساز پایدار و محلی، برخی از شیوهنوآورانه ساخت

درآمدتر مطابقت داشته ن در مناطق کمواقعیت ارائه مسک شند و بابا مقررات ساختمانی فراگیر و جامع و محتوا محور     

ساختمانی تولیدی وارداتی با محلی، به حداکثر رساندن  هایوساز پایدار و جایگزینی ورودی، تشویق طراحی ساختباشند

تر کربن و دوستی محیط وری انرژی، انتشار کمتناسب اقلیمی، بهره استفاده از مواد و عناصر محلی با وجود تالش برای

 .[14]فرآیندهای تولید مواد زیستی با
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 گیرینتیجه

همان طور که بیان شد مسکن یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان را تشکیل می دهد و این نیاز توجیه کننده اهمیت   

 مسکن و بررسی وجودتوجه به مسکن مناسب است. این نیاز در حالت کلی دو بعد دارد؛ کیفی و کمی. بعد کمی به 

از دیدگاه کیفی می توان  .میزان دسترسی به آن می پردازد و بعد کیفی تحلیل کننده ویژگی های کالبدی مسکن است

دسترسی به خدمات، مواد، تسهیالت ، امنیت مالکیت)نمود دسته عمده تقسیم بندی ۷سب را به مسکن منا هایشاخص

 این عوامل را( که شایستگی فرهنگی، موقعیت مکانی، دسترسی پذیری، تقابلیت سکون، توان مالی، هاو زیر ساخت

 ها و تأثیردر نهایت با در نظر گرفتن این شاخص. گیری مسکن مناسب دانستها در شکلترین شاخصمهم توانمی

، مسکنسیاستگذاری نامناسب در اعطای تسهیالت ، افزایش تقاضا در بازار برای مسکن مناسب) های موجودچالش

نقض قوانین حق مسکن ، تاثیر الگوی مصرف انرژی بر پایداری شهری، های توسعه شهریریزی و راهبردناکارآمدی برنامه

پرداختن غیررسمی ، های تامین مسکن مناسبضعف سیاسیت، های تراکم جمعیت بر سالمت جامعه شهریپیامد، مناسب

عدم ، عدم تاثیر محسوس بر میزان مالکیت مسکن، د زمین شهریدسترسی به زمین و بازار کارآم، به نیازهای مسکن

ها و گیری از یافتهعدم بهره، های آسیب پذیرسازی گروهعدم تمرکز کافی بر توانمند، توجه به انواع مالکیت مسکن

کن مناسب، )تاکید بر حق همگانی در مس و راهکارهای ارائه شده (شکاف اطالعاتی، های اجتماعی در حوزه مسکنسرمایه

های های تقویتی از جانب دولت، اصالح و بهبود سیاسیتاتخاذ رویکردهای دوگانه و مشارکت عمومی، اجرای سیاست

توان می( های مسکنسیاست سازیبهینه ریزی شهری، توجه به انواع مالکیت مسکن،مالی، ایجاد پیوند بین مسکن و برنامه

ها راهکارمعاصر و آینده با در نظر گرفتن این  مدیران شهریکه  امید استکرد.  طراحیمسکن مناسب و بهینه را چنین 

ها سکونتگاهکوشش نمایند تا این مناسب مسکن  دسترسی بهو بکارگیری هر چه بیشتر آنها، در راستای ارتقاء سطح 

 .افراد جامعه گردند زندگی و معیشت دهی درست و ارتقاء سطحجهت شکل بتوانند عاملی در

 

 پیشنهاد

خارج از برنامه رسمی توسعه  های غیررسمی ، به طور عمده در حاشیه شهرها،های اخیر به تدریج سکونتگاهطی دهه    

تر خودرو یا حاشیه نشین، به بیان درست هایسکونتگاهاین . شهری و به صورت خودرو شکل گرفته و گسترش یافته است

 درآمدهای کماصلی آنها تامین زمین و الگوی ساخت متناسب با توان مالی گروه اند و کارکرداسکان غیررسمی نامیده شده

توان و مشاغلی نامطمئن دارند، ازیبا، خدمات ناکافی و ساکنان کمها که سیمای ناین گونه سکونتگاه است.اغلب مهاجر و 

ند و خطر پذیری باالیی در برابر سوانح سازهای اجتماعی و باز تولید فقر فراهم میمحیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری

 مشارکت و خصوصی_نحوه فعالیت هماهنگ بخش دولتیتعیین و وکار مناسب و سازچارچوب  . این امر تهیهطبیعی دارند

با رو پیشنهاد نگارنده بر این است که محققین  طلبد. از اینرا می غیررسمی اسکان مشکالت جوییچاره برای مردمی

هایی ، در پی مطالعه و پژوهش و ارائه طرحباشدها و مسائل مهم مسکن نیز میفوق که یکی از چالش توجه به ضرورت

 باشند. های غیررسمیساماندهی و توانمندسازی سکونتگاهدر زمینه 
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