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  174صفحات: تعداد   05/07/1395دفاع:   تاریخ م انسانیادبیات و علودانشکده:  اردبیلی محقق :دانشگاه

  چکیده:

هاي مختلف در طی دوران تکاملی ها و معیشتمسکن از نیازهاي اصلی و اولیه در تمام جوامع با نظام

انسان از ابتدا تاکنون بوده است. گرچه نوع مسکن به تبع شرایط اقلیمی، اجتماعی، نظـام معیشـتی،   

برطبیعت و در اختیار گیري ابزار و تکنولوژي متفاوت بـوده اسـت ولـی نیـاز بـه      میزان تسلط انسان 

ها و جوامع از نیازهاي اساسی و هم سطح نیازهاي خوراك و پوشاك بوده است. مسکن در همه دوران

شهرسـتان هـاي   با توجه به این مهم، پژوهش حاضر به بررسی شاخصهاي کیفی و کمی مسـکن در  

است.  نتایج این تحقیق که با استفاده از مدل کمی تاپسیس جهت رتبه بندي  استان اردبیل پرداخته

 شهرسـتان  دهد کهشاخصهاي مختلف کیفی و کمی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است، نشان می

پارس آباد، بیله سوار، خلخال، سرعین، کوثر، نیر، نمین، مشگین شهر و گرمی در رتبه هـاي  اردبیل، 

هاي کمی و کیفی مسکن در همچنین شاخصاي کمی و کیفی مسکن قرار دارند. شاخصه 10یک تا 

پـارس آبـاد، بیلـه سـوار،     دهد کـه روسـتاهاي   هاي استان اردبیل نشان مینقاط روستایی شهرستان

میـزان   10خلخال، سرعین، اردبیل، نمین، کوثر، مشگین شهر، نیر و گرمـی در رتبـه هـاي یـک تـا      

هاي استان  اردبیل قرار دارند. در مجموع به نظر می رسد ایی شهرستانتوسعه مسکن در نقاط روست

که بر اساس مطالعات میدانی و اسنادي که از نقاط مختلف کشور مشاهده گردیده است و همچنـین  

توان گفت که وضعیت شاخصهاي کمی و کیفی مسـکن  نتایجی از مطالعات مشابه به دست آمده، می

زدکی بسیار زیادي به شاخصهاي کلی موجـود در دیگرشـهرهاي کشـور    در استان اردبیل شباهت و ن

دارد. اما آنچه مطالعات و مشاهدات میدانی پژوهشگرمؤید آن است، این مطلب می باشد که متاسفانه 

  وضعیت کیفی مسکن در شهرهاي استان اردبیل از وضعیت مساعدي برخوردار نیست .
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 Error! Bookmark not  .....  لیاردب استان يشهرستانها مسکن یفیک يشاخصها)  ijR(اسیمق یب سیماتر: 19-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................   لیاردب استان يشهرستانها مسکن یفیک يشاخصها Wj-20-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................   شهرستانها مسکن یفیک يهاشاخص نیوز نرمال سیماتر- 21-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه -22- 4 جدول

 !Bookmark not Error  ..  لیاردب استان يشهرستانها مسکن یفیک يشاخصها  و   و  سهیمقا -23- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............لیاردب استان يشهرستانها یافتگی توسعه سنجش ریمقاد -24- 4 جدول

 Error! Bookmark not  لیاردب استان يشهرستانها یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه سنجش -25- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ...  لیاردب يشهر نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها)  (اسیمقیب سیماتر: 26-4جدول

defined.  
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 Error! Bookmark not  .  لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها Wj - 27-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  شهرستانها يشهر نقاط نیوز نرمال سیماتر: 28-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول -29- 4 جدول

 Error! Bookmark....  لیاردب يشهر نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها  و   و  سهیمقا -30- 4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............لیاردب استان يشهرستانها یافتگی توسعه سنجش ریمقاد -31- 4 جدول

 Error! Bookmark.  سیتاپس از استفاده با لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط مسکن یافتگیتوسعه سنجش - 4-32

not defined.  

 !Error  ..........  لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط در مسکن یکم يشاخصها)  (اسیمقیب سیماتر: 33-4جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not definedلیردبا استان يشهرستانها يشهر نقاط در مسکن یکم يشاخصها Wj: 34-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  شهرستانها يشهر نقاط در مسکن یکم يشاخصها نیوز نرمال سیماتر: 35-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول - 36- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....  يشهر نقاط در مسکن یکم يشاخصها  و   و  سهیمقا -37- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............  لیاردب استان يشهرستانها یافتگیتوسعه سنجش ریمقاد -38- 4 جدول

 Error! Bookmark not  .........   لیاردب يشهر نقاط یکم تیوضع لحاظ از مسکن یافتگیتوسعه سنجش -39- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .............  یفیک يشاخصها اساس بر يشهر نقاط اسیمق یب سیماتر -40- 4 جدول

 Error! Bookmark not  ..........  لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط در مسکن یفیک يشاخصها Wj - 41-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..  شهرستانها يشهر نقاط مسکن یفیک يصهاشاخ نیوز نرمال سیماتر - 42-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول -43- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...  لیاردب نقاط در مسکن یفیک يشاخصها  و   و  سهیمقا -44- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...............  لیاردب استان يشهرستانها یافتگیتوسعه سنجش ریمقاد -45- 4 جدول

 Error! Bookmark not  .........   لیاردب يشهر نقاط یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگیتوسعه سنجش - 46- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها)  (اسیمقیب سیماتر - 47-4جدول

defined.  
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 Error! Bookmark notلیاردب استان يشهرستانها ییروستا نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها Wj - 48-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............................  شهرستانها ییروستا نقاط نیوز نرمال سیماتر - 49-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول - 50-4جدول

 Error! Bookmark..  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یفیک و یکم يشاخصها  و   و  سهیمقا -51- 4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............لیاردب استان يشهرستانها یافتگی توسعه سنجش ریمقاد -52- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ....................  لیاردب ییروستا نقاط مسکن یافتگی توسعه سنجش -53- 4 جدول

 Error! Bookmark not  .......  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یکم يشاخصها)  (اسیمق یب سیماتر - 54-4جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ........   لیاردب استان يشهرستانها ییروستا نقاط در مسکن یکم يشاخصها Wj - 55-4جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .........   شهرستانها ییروستا نقاط در مسکن یکم يشاخصها نیوز نرمال سیماتر -56-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول - 57-4جدول

 Error! Bookmark not  .....  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یکم يشاخصها  و   و  سهیمقا -58- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............لیاردب استان يشهرستانها یافتگی توسعه سنجش ریمقاد -59- 4 جدول

 Error! Bookmark not  ......  لیاردب ییروستا نقاط یکم تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه سنجش -59- 4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  .......  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یفیک يشاخصها)  (اسیمق یب سیماتر -60-4جدول

defined.  

 Error! Bookmark not  ........   لیاردب استان يشهرستانها ییروستا نقاط در مسکن یفیک يشاخصها Wj -61-4جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  شهرستانها ییروستا نقاط مسکن یفیک يشاخصها نیوز نرمال سیماتر -62-4جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..............  )دهآلیا ریغ(یمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا حل راه جدول -63-4جدول

 Error! Bookmark not  .....  لیاردب ییروستا نقاط در مسکن یفیک يشاخصها  و   و  سهیمقا - 64- 4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...............  لیاردب استان يشهرستانها یافتگی توسعه سنجش ریمقاد - 65- 4 جدول
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 Error! Bookmark not  ......  لیاردب ییروستا نقاط یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه سنجش -66- 4 جدول

defined.  

  فهرست اشکال

  

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   مدرن مسکن ياجزا نمودار: 1- 2 شکل

 Error! Bookmark not  .....  استان سطح در استان يها شهرستان و یمل اسیمق در لیاردب استان تیموقع: 1- 3شکل

defined.  

 Error! Bookmark notیفیک و یکم شاخص براساس لیاردب استان يشهرستانها مسکن یافتگی توسعه - 1- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ...........  لیاردب استان يشهرستانها یکم تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه- 2- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark not  ..........  لیاردب استان يشهرستانها یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه- 3- 4 شکل

defined.  

 Error! Bookmark  ..  سیتاپس از استفاده با لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط مسکن یافتگی توسعه - 4- 4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  لیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط یکم تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه - 5- 4شکل

not defined.  

 Error! Bookmarkلیاردب استان يشهرستانها يشهر نقاط یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی هتوسع - 6- 4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .....  لیاردب استان يشهرستانها ییروستا نقاط مسکن یافتگی توسعه - 7- 4 شکل

 !Error  ....................  لیاردب استان يشهرستانها ییروستا نقاط یکم تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه - 8- 4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark not  .......  يشهرستانها ییروستا نقاط یفیک تیوضع لحاظ از مسکن یافتگی توسعه - 9- 4 شکل

defined.  
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  مقدمه - 1-1

هاي ، متأثر از مجموعه عواملی است که در نهایت به پایداري یا عدم پایداري در عرصه1امروزه مسکن   

نماید. مسکن، نخستین واحد جامعه و جوامع مختلف را تعیین می2ماعی منجر شده و کیفیت زندگیاجت

که چیزي بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی  )Rangwala, 1998:62("ین بخش سکونت انسانهاستترمهم

است و باید کلیه خدمات و تسهیالت عمومی الزم براي بهزیستی و سالمت انسان را شامل شود 

-گیري جوامع بشري و به تبع آن تالش جديزمان با شکلهم). در این خصوص و 30: 1379(پورمحمدي،

هاي براي ایجاد آسایش در زندگی شخصی، تأمین مسکن مناسب به عنوان یکی از مهمترین خواسته تر بشر

  ). 1: 1385بشر مورد توجه قرار گرفت(عبدي قهرودي ،

الحسابی و (علیکه یکی از مباحث اصلی آرمان توسعه پایدار شهري را به خود اختصاص دادبطوري

پس از انقالب صنعتی، شهرها با مشکالت بسیار زیادي مواجه یژه وه). اما امروزه و ب153: 1390همکاران،

با توجه  ). این مقولهshort Etal:2008ها، مسائل مرتبط با حوزه مسکن است(ترین آنشدند که یکی از مهم

به اثرات گسترده اجتماعی، اقتصادي، فیزیکی و زیست محیطی که دارد، تحقق بسیاري از اهداف توسعه 

که در نهایت موضوع ). بطوري27: 1389را تحت الشعاع خود قرار داده است(بزي و همکاران،پایدار شهري 

جوامع مختلف را تعیین 3هاي اجتماعی را ممکن ساخته و کیفیت زندگیاري یا عدم پایداري در عرصهپاید

ت که کشور چین مثال روشنی در ارتباط با موضوع تحقیق اس). 19: 1391نماید(قرخلو و همکاران،می

) و در 1988هاي خود(اصالحات مسکن خود را به منزله یک تحول تدریجی و بنیادي، از اولین تالش

اهمیت این موضوع باعث  ).Fu Etal,2015:218راستاي ایجاد مساکن پایدار شهري را آغاز نموده است(

ه انجام برسانند و اي را بگردیده تا مؤسسات علمی و کاربردي مختلفی در زمینه مسکن مطالعات گسترده

که گزارش نهایی کمیسیون برانت نیز، آشکارا مسکن را هاي این حوزه را به نمایش گذارند. بطوريکاستی

                                                             
1. Housing 
2.Quality of Life 
3.Quality of Life 
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). Hewitt,1998:413به عنوان یکی از نیازهاي کلیدي جنوب و یا کشورهاي درحال توسعه شناخته است(

باتوجه به  درصد از کل جمعیت جهان20د شود که حدوآورد میاما در کنار اهمیت موضوع، این موضوع بر

: 1384(پاتر و ایونز،داشته باشنداستاندارد و پایدار  مسکنفاصله بسیار زیادي با داشتن  هاي موجود،نارسایی

هاي مذکور(اجتماعی, کالبدي, بهداشتی و بویژه اقتصادي) بویژه در کشورهاي جهان سوم، نارسایی ).211

مکانی که همواره مأمن، پناهگاه، حریم خصوصی و مکانی براي آرامش موجب شده تا مسکن به عنوان 

موجبات استرس بر تحصیل کودکان و شود، شرایط بی ثبات و غیرمطلوبی داشته باشد و انسان تلقی می

). پرواضح است که مسائل و مشکالت مرتبط با مسکن همه جا Rothstein,2000:7آورد(اشتغال را فراهم 

در کشورهاي درحال توسعه با توجه رشد سریع جمعیت، شهرنشینی گسترده، فقدان منابع وجود دارد، اما 

هاي فقر شهري بدل مالی، مصالح ساختمانی، نیروي انسانی متخصص و ...، به یکی از ویژگی

) و هیچ کشوري نیز مدعی حل آن در ابعاد کمی و کیفی نیست(شفقی و westawey, 2006:187گشته(

). کشور ما ایران نیز بویژه با آغاز اصالحات ارضی و با تغییر روند رو به گسترش 63: 1380خوب آیند،

در ). 163: 1377شهرنشینی و مشکالت آن بویژه در بخش مسکن مواجه گردید (حسامیان و همکاران،

کشور ما، بسط نامکفی اقتصاد شهري و ماهیت پویش صنعتی شدن (یعنی جایگزینی واردات) و نوع این 

بر است تا کارگربر) باعث بروز شهرنشینی وابسته شده است(حسامیان و (بیشتر سرمایهصنعت 

سابقه جمعیت در بسیاري از این کشورها منجمله ایران، از رشد بی"که). بطوري100: 1387همکاران،

اي با مساکن هاي زاغهبخش آن وجود شهركظرفیت و امکانات واقعی شهرنشینی فراتر بوده که تجلی

  ). 30: 1388(زیاري و همکاران،"یرپایدار و نامطلوب استغ

 King,and( در ترقی و پیشرفت انسانهادر این خصوص، ضرورت توجه به مقولۀ مسکن و نقش آن 

Aldershot,2005:605هاي ایرانی، باعث با توجه به جایگاه اجتماعی و اقتصادي آن در نزد خانواده ) و نیز

تاپسیس در  اردبیل با استفاده از مدل استانوضعیت مسکن در  و تحلیل یبررسگشت تا پژوهش حاضر به 

  شهر اردبیل بپردازد.
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  طرح مسأله- 1-2

شهرنشینی و  يافزایش درجه کهيطور، به اندافتهدر نیم قرن اخیر، شهرها با سرعت زیادي گسترش ی   

رشد و  ي، مقدمه)Liu and etal,2007:597ت(ي تغییر جهانی اسهاجنبه نیترمهمجمعیت شهري که از 

ریزي شهري را فراهم آورده و تغییرات وسیعی از مقیاس محلی تا جهانی در برنامه يي گستردهتوسعه

این پدیده به همراه پدیده شهرنشینی و  .)Nam Ng and Jun Yu,2007:96ت(کاربري زمین ایجاد کرده اس

-يطوربه ،)Alden,1996:553شهري قرار گرفته است( زانیربرنامهي هاینگرانثقل  يرکود شهري در نقطه

-ALد(طلبیم مداراناستیسشهري و همچنین  زانیربرنامهکه مطالعۀ جدي را از سوي جغرافیدانان و 

Ahmadi etal,2009:80 .(ویژه در کشورهاي هموضوع مسکن، امروزه  با گسترش جمعیت در جهان و ب

موضوعات و مسائل اولیه کشورها شده است. در این کشورها بدلیل درحال توسعه  تبدیل  به یکی از همین 

تر از همه رشد سریع جمعیت، فقدان منابع مالی، مشکالت مربوط به زمین، کمبود نیروي انسانی ماهر و مهم

ریزي مناسب در رابطه با زمین و مسکن، این مسئله به صورتی حاد و بحرانی گذاري و برنامهنبود سیاست

ست. از این رو میزان دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن چه در نواحی شهري و چه در نواحی درآمده ا

- هاي توسعه اقتصادي اجتماعی در کشورهاي جهان محسوب میعنوان یکی از شاخصروستایی به

اي مانند ایران که رشد شدید جمعیت همراه با مهاجرت . کشورهاي در حال توسعه(Arnott,2008:11)شود

ند. مسائل با مسائل و مشکالت مسکن، بیشتر دست به گریبان هست از روستا به شهر را تجربه کرده  گسترده

مسکن، از چنان اهمیتی برخوردار است که تبعات مثبت یا منفی آن، سایر  يو مشکالت مرتبط با حوزه

در حال حاضر  متاسفانهکشاند. هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و عملکرد دولت را به چالش میبخش

رغم وجود عوامل تولید مسکن در کشور، تولید و عرضه مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده و رونق در به

هزار متقاضی جدید ناشی  700طور متوسط حدود همچنین ساالنه به. بوده است این بخش مقطعی و تورمی

جمعیت کشور  الی است که پیک هرمیشود و این درحاز ازدواج جوانان، به تقاضاهاي موجود افزوده می

ها حکایت از این دارد بینیدرحال گذار از دوران آموزش و پرورش به سنین ازدواج و اشتغال است و پیش

  ، ساالنه به 1390که آمار متقاضیان جدید تا سال 
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  ). 55: 1392(مهدي،هزار زوج خواهد رسید930

تغال و تمکن پایین جوانان براي تامین مسکن مناسب، عالوه بر آن در حال حاضر به دلیل مشکالت اش   

میلیون 5/1هاي سازمان ملی جوانان، بیش از متوسط سن ازدواج جوانان افزایش یافته و بر اساس گزارش

جوان، باالي سن ازدواج قرار دارند که همچنان مجرد هستند. آمار فوق به خوبی نشان از کمبود باالي 

سال آینده، ساالنه 10باید تا براي کنترل وضع موجود می. سال آینده دارد 20در مسکن و تقاضاي مداوم آن 

میلیون واحد مسکونی به موجودي  میلیون واحد مسکونی مناسب ساخته شود تا ساالنه یک4/1حداقل 

این درحالی است که براساس آمار وزارت مسکن، باالترین میزان تولید مسکن در . مسکن کشور اضافه شود

هزار واحد بوده است که با توجه به رکود حاکم بر این صنعت، در صورت عدم تغییر 700، 1384ل سا

میلیون واحد مسکونی در سال غیر ممکن به نظر 4/1هاي این بخش، دست یافتن به تولید نگرش در سیاست

ده (استهالك) را هزار واحد تولیدي، آمار واحدهاي تخریب ش700رسد. قابل ذکر است که باید از آمار می

هزار  700کسر کرد که در این صورت، خالص واحدهاي اضافه شده به موجودي مسکن به مراتب از عدد 

درکنار این مسائل، مشکالت و مسائل بسیاري در حوزه عرضه و تقاضاي مسکن   ود.واحد کمتر خواهد ب

ایی در این حوزه را با رویکرد هاي دخالت مراکز آکادمیک و اجروجود درکشورمان وجود دارد که زمینه

کمبود مسکن، فقر، بزهکاري، اعتیاد، سطح نازل نماید. مطالعات آینده پژوهی را بیش از پیش گوشزد می

هاي مسکن اجتماعی و بهبود شاخص -باشد. در این رابطه، حمایت اقتصاديکیفیت زندگی و ... می

هر کشوري جهت اطمینان از ثبات اقتصادي،  هاي اساسی چون مسکن براي همه، درتأمین نیازمندي"و

). در این مسیر دولت، Shuid,2001:1( "رسدنظر میملی بسیار سخت و دشوار به تماعی و ارتقاي توسعهاج

ها و ... تحت تأثیر آرمان آمایش سرزمین که تجلی بخش آن هاي مختلف همچون وزارتخانهنهادها، سازمان

پژوهی در این زمینه از اهمیت بسیار سنگینی دارند و آینده يبود، وظیفهمحیطی و سرزمینی خواهد عدالت 

  بسیار زیادي برخوردار است. 

شود . در استان اردبیل نیز امروزه مسائل  مشکالت مختلفی در حوزه مسکن و مطالعات آن دیده می

و هجوم نقدینگی به عدم تعادل میان عرضه و تقاضاي مسکن  ،اي شدن مسکن، افزایش قیمت زمینسرمایه

، وضعیت نامناسب کمی و کیفی مسکن بویژه کیفیت آن در مناطق روستایی که گاها با حوادث بازار مسکن
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گیرد، مهمترین موضوعات و مسائل امروزه مسکن در استان طبیعی مانند زلزله به شدت مورد تهدید قرار می

  اردبیل است .

 

گردد، اي که حول موضوع مسکن در کشورمان مشاهده میدهبراین اساس و با توجه به مشکالت گستر   

تواند ابعاد مناسبی از این مقوله را دریابد و با توجه به تعامالت آمایش سرزمین وآینده پژوهی مسکن، می

هاي مختلفی از این واقعیت را نمایش دهد. بر این اساس، پایان نامه سطوح خرد و کالن در این حوزه، الیه

اردبیل با استفاده از  استانوضعیت مسکن در  م به اهمیت موضوع مسکن، به مطالعه و تحلیلحاضر با عل

  پردازد.تاپسیس می مدل

  اهداف تحقیق -1-3

باشد، هدف این تحقیق هر تحقیق و پژوهشی معموال داراي یک هدف اصلی و چند هدف فرعی می   

ر وضعیت و سطح برخورداري استان اردبیل از نظهاي مختلف ها بین شهرستانها و نابرابريبررسی تفاوت

هاي یاد از نظر میزان برخورداري از شاخص بندي این نواحیهاي کمی و کیفی مسکن و رتبهاز شاخص

تگی، تصویر ي توسعه یافاي و از طریق تعیین درجهي منطقهست تا در قالب برنامه ریزي توسعهشده ا

هت هاي مختلف ارائه گردد و بدین ترتیب گامی در جهرستانهاي مسکن در شروشن و شفافی از شاخص

 ها برداشته شود. به طور کلی هدف پژوهش حاضر به قرار زیر است:رفع کمبودها و نابرابري

 هاي کمی و کیفی مسکن در سطح استان اردبیل شناخت ابعاد و ویژگی 

 هاي استان اردبیلهاي کمی و کیفی مسکن شهرستانسطح بندي شاخص 

 از  ، نقاط شهري و نقاط روستایی استانهاي استانشهرستانمساکن استان اردبیل به تفکیک  تبه بندي ر

 ریزي مسکنبندي براي برنامهضعیت کمی و کیفی مسکن جهت اولویتنظر و

  

  هاي تحقیقسؤال - 1-4
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گیرد که م میذهن محقق ایجاد می شود، انجاگویی به سواالتی که در هر تحقیق و پژوهش در پی پاسخ   

گویی به سوال باشد. تحقیق حاضر در پی پاسخانجام تحقیق میکننده روش ها تعییندستیابی به این پاسخ

  هاي ذیل است:

ها در وضعیت هاي استان اردبیل کدام شهرستانهاي کمی و کیفی مسکن شهرستاناز لحاظ شاخص - 1

  تري قرار دارند؟مطلوب

ها در وضعیت فی مسکن استان اردبیل، نقاط شهري کدام شهرستانهاي کمی و کیاز لحاظ شاخص-2

  مطلوب و کدام یک از وضعیت نامطلوبی برخوردارند؟

ها در وضعیت هاي کمی و کیفی مسکن استان اردبیل، نقاط روستایی کدام شهرستاناز لحاظ شاخص-3

  مطلوب و کدام یک از وضعیت نامطلوبی برخوردارند؟

  حقیقضرورت و اهمیت ت - 1-5

هاي مختلف در طی دوران تکاملی ها و معیشتمسکن از نیازهاي اصلی و اولیه در تمام جوامع با نظام   

انسان از ابتدا تاکنون بوده است. گرچه نوع مسکن به تبع شرایط اقلیمی، اجتماعی، نظام معیشتی، میزان 

وده است ولی نیاز به مسکن در همه تسلط انسان برطبیعت و در اختیار گیري ابزار و تکنولوژي متفاوت ب

اهمیت اقتصادي و  ها و جوامع از نیازهاي اساسی و هم سطح نیازهاي خوراك و پوشاك بوده است.دوران

اجتماعی مسکن از یک سو این بخش را درکانون توجهات عمومی قرارداده است و از سوي دیگر بدلیل 

هاي دیگر اقتصادي به عنوان ابزاري مناسب در جهت زایی این بخش و ارتباط با بسیاري از بخشاشتغال

). مسکن با جمعیت و میزان تغییرات آن ارتباط 1383شود(عزیزي،هاي اقتصادي تلقی میتحقق سیاست

که هرگونه تغییر در تعداد یا موقعیت جمعیت، در تقاضاي مسکن تأثیرگذار خواهد طوريتنگاتنگی دارد به

شود که ده الی سی درصد از سرمایه ناخالص در کشورهاي درحال شی مین جا ناآاهمیت مسکن از  بود.

شود که با ترکیب سرمایه گذاري مستقیم در بخش مسکن و خدمات مرتبط با آن توسعه را شامل می

از طرفی مسکن یک انگیزه  .رسددرصدي از ثروت تولیدي در این کشورها می 50الی  20مجموعا به سهم

تورم، کسري بودجه، تحرکات نیروي کار و تعادل  انوارهاست وعالوه بر این، برعمده براي پس انداز خ
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آنچه که الزم ). 14: 1382ذارد(رفیعی،گها اثر میها و یارانهها و نیز بر بوجه دولت از طریق مالیاتپرداخت

استفاده قرار وان سرپناه مورد به ذکر است که مفهوم مسکن عالوه بر ساختار فیزیکی که یک خانواده به عن

ي خدمات و تأسیسات اجتماعی و که خود شامل کلیهگیرد کل محیط مسکونی را نیز در بر می دهدمی

هاي اشتغال، آموزش و بهداشت افراد ي بهتر زندگی کردن خانواده و طرحتسهیالت ضروري مورد نیاز برا

هاي مسکن، از اهمیت بسیار ص). بنابراین مطالعات کمی و کیفی و در مجموع شاخ18: 1363است(مخبر ،

  ریزي مسکن برخودار است.رنامهزیادي در مفهوم کالن خود براي ب

ترین نیازهاي انسان بر این اساس، انچه ضرورت تحقیق در ارتباط با مسکن به عنوان یکی از مهم   

این حوزه و هاي که در قسمت طرح مسأله نیز بیان گردید، پیچیدگیکند، همچنانشهرنشین را مطرح می

و لزوم دخالت نهادهاي مختلف و مرتبط با این موضوع جهت ایجاد زندگی باکیفیت در محیط شهري 

  گیرد.نامه مورد مطالعه قرار میاست که در این پایانروستایی 

  مکانی تحقیق- قلمرو زمانی- 1-6

هاي استان شهرستان قاط شهري و نقاط روستاییپژوهش حاضر در استان اردبیل در سه سطح شهرستان، ن   

پژوهش انجام شده است که با محوریت مسکن مورد مطالعه قرار گرفته است . استان  يبه عنوان محدوده

 29شهرستان،  10از  این استان 1390طبق سرشماري سال  ،اردبیل که در شمال غربی کشور واقع شده است

معیت این استان بر اساس آخرین ج .است ، تشکیل یافتهآبادي 1852و  شهر 26 دهستان، 71بخش،

درصد  0,33نفر بوده و متوسط رشد ساالنه جمعیت در آن برابر با  1248488) 1390سرشماري( سرشماري 

دهد و صد از کل جمعیت کشور را تشکیل میدر 1,66می باشد. الزم به ذکر است که استان اردبیل حدود 

  رصد باسوادي در این درصد می باشد. همچنین د 64میزان شهرنشینی در آن 

  باشد.نفر می 3,7د و بعد خانوار در آن درص 80,8استان معادل 

ردبیل به زمانی این تحقیق) به منظور بررسی وضعیت مساکن استان ا ي(محدوده1395این مهم در سال     

قاط هاي کمی و کیفی معرفی شده در این پژوهش در سه سطح شهرستان، نلحاظ برخورداري از شاخص
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یافتگی مسکن در نقاط بندي این سطوح به لحاظ توسعهها جهت رتبهشهري و نقاط روستایی شهرستان

  مختلف استان صورت گرفته است.

  ادبیات و پیشینه تحقیق- 1-7

قرون و اعصار را وا  يرد, صاحبان قدرت و اندیشمندان همهقدمت و اهمیتی که شهر و شهرنشینی دا   

زندگی شهري را  هايمنديتلف جسم و روح شهر درنگ کنند و بکوشند قانونهاي مخداشته تا بر جنبه

شهري دست یازند و براي حل مسائل شهر و شهرنشینی، ریزيهاي خود به برنامهیافته يدریابند و بر پایه

هاي آن در دنیا، بخصوص در کشورهاي در مسکن و ویژگی ي). مقوله64: 1369ویی کنند (پیران،جچاره

توسعه، یکی از این معضالت است که امروزه با توجه به افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و فقر، حال 

مورد توجه بسیاري از محققان و مدیران شهري قرار گرفته و اندیشمندان داخلی و خارجی بسیاري نیز در 

فراوانی با اهداف خاصی در  ها، سمینار و گزارشاتنامهاین رابطه به ایراد نظر پرداخته و کتب، مقاالت، پایان

  این زمینه انجام شده است . 

اي تحت عنوان تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص مقاله ) در1389عزیزي محمد مهدي .در سال (ـ    

هاي مسکن به بررسی تعدادي از شاخص درنشریه هنرهاي زیبا، دانشگاه تهران، هاي مسکن شهري در ایران

می گیرد یافته هاي تحقیق ها مورد تجزیه و تحلیل قرار و جایگاه و سیر تحول آن شهري در ایران پرداخته

هاي مسکن شهري در ایران تحت تاثیر دو نوع عوامل بیرونی و درونی قرار داشته خصدهد که شانشان می

رونق و رکود  اند. عوامل بیرونی موثر بر مسکن، نظیر عوامل جمعیتی، اقتصادي و اجتماعی، موجبات

هاي مسکن کمتر در وضعیت کلی مسکن و بهبود شاخص هاي آن موثر اند و برنامهمسکن را فراهم کرده

هاي ساخت وروش کیفیت وعمر ساختمان و اند. عوامل درونی مسکن مثل سرانه ومتوسط زیربناهبود

ریزي د برنامهحت تاثیر چگونگی و فراینوالگوهاي سکونتی ونوع مصالح ساختمانی اشاره دارد، که عمدتا ت

  مسکن قرار دارند.

هاي استان یافتگی شهرستانسطح توسعه  بررسی"اي با عنوان)، در مقاله1391جمالی و همکاران( -    

به این مهم اشاره  " زیر بنایی، کشاورزي و صنعت -هاي مسکن و خدمات رفاهیلرستان به تفکیک بخش
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ري وجود دارد. هر یک از این هاي بسیااطق، شاخصیافتگی منراي سنجش و سطح بندي توسعهدارند که ب

باشند که با توجه به نوع هدف و روش مطالعه مورد استفاده ها داراي ارزش و اهمیت خاصی میشاخص

هاي مسکن، کشاورزي و صنعت به شاخص مربوط به بخش 61قرار می گیرند. پژوهش حاضر با استفاده از 

باشد. ها میهاي استان لرستان و تعیین سطوح برخورداري آنانل سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستدنبا

ده آوري شاي جمعهاي تحقیق به روش کتابخانهدهتحلیلی بوده و دا - صورت توصیفیهروش تحقیق ب

نتایج ها از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددي استفاده شده است. است. براي تجزیه و تحلیل داده

هاي استان طی دوره زمانی مورد بررسی در دهد که نابرابري بین شهرستانان میحاصل از این تحقیق نش

زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزي و صنعت کاهش یافته است.  -بخش مسکن و خدمات رفاهی

 .هاي محروم دلفان، الیگودرز و پلدختر داشتباید بیشترین توجه را به شهرستانهمچنین 

اي تحت عنوان بررسی تغییرات کمی و کیفی مسکن در شهر مراغه ) در مقاله1385و زرافشان( زیاري -    

وضعیت  1355-75اند که طی دوره به این نتیجه رسیده 1402بینی مسکن موردنیاز تا سال پیش

هاي کمی مسکن این شهر روندي روبه بهبود داشته است و در مقایسه با مناطق شهري استان داراي شاخص

  .تري قرار داردت . اما نسبت به مناطق شهري کشور در مرتبه پایینشرایط بهتري اس

هاي اجتماعی مسکن در سطح بررسی نقش شاخص«اي  با عنوان ) مقاله1388ملکی و شیخی ( -    

اند که در این مقاله با توجه به نوشته» هاي کشور با استفاده از روش شاخص ترکیبی توسعه انسانیاستان

هاي کیفی مسکن ریزي توسعه مسکن به معرفی برخی از شاخصتماعی در برنامههاي اجنقش شاخص

شده و نقش هاي کشور پرداخته(امکانات و تسهیالت، مصالح ساختمانی و سوخت مصرفی) در سطح استان

ریزي و توسعه مسکن موردبررسی قرارگرفته است. هدف مقاله تعیین میزان توسعه ها در برنامهاین شاخص

ها، باشد. بر اساس این شاخصهاي اجتماعی کیفی مسکن میهاي کشور ازنظر شاخصبندي استانو رتبه

یافتگی یافته ازنظر میزان توسعهتوسعه و توسعهها در چهار گروه بسیار محروم، محروم، درحالاستان

  باشد.ها میدر آناند. نتیجه این مقاله بیانگر پایین بودن و نامناسب بودن کیفیت وضع مسکن قرارگرفته

هاي کالبدي مسکن شهري با اي با عنوان ارزیابی شاخص)، در مقاله1394ابراهیم زاده و قاسمی( -     

توجه به اثرات گسترده  بارویکرد توسعه پایدار نمونه موردي: شهر سامان، به این مهم اشاره دارند که 
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نقش تاثیرگذار آن  ،البدي شهر و شهروندانبر حیات اقتصادي، اجتماعی و کو  مسکن بر محیط هاي شهري

ارزیابی بنابراین هدف از این پژوهش، ؛ می باشد بسیار مهم نیز تحقق اهداف توسعه پایدار شهريبر 

 - نوع توصیفی باشد، روش پژوهش ازهاي کالبدي مسکن شهري با رویکرد توسعه پایدار میشاخص

بندي ارزیابی و رتبه براي و AHPسلسله مراتبی  مدل ها ازبوده و جهت وزن دهی به شاخص تحلیلی

و ویکور استفاده شده است. در این  گیري تاپسیساز تکنیک تصمیم پایداري هریک از نواحی شهري،

پژوهش پنج شاخص کالبدي شامل؛ مصالح یا اسکلت ساختمانی، کیفیت مساکن، قدمت ابنیه، نماي مساکن 

هاي پژوهش گویاي آن است که گرفت. نتایج حاصل از تحلیل یافتهها مورد بررسی قرار تعداد طبقات آن و

تمام  مصالح، در به لحاظ کالبدي شهر سامان در وضعیت نسبتاً نامطلوبی قرار دارد. چنانکه در شاخص

تر از متوسط مطلوبیت بوده، در شاخص کیفیت مسکن، ناحیه سه، ی چهارگانه این شهر، وضعیت پاییننواح

و  ترین ناحیه سهترین، در شاخص قدمت ابنیه هم مطلوباحیه چهار نامطلوبترین و نمطلوب

ها ناحیه سه، باالخره از ترین آنو نامطلوب ترین ناحیه یکترین ناحیه دو، در شاخص نما، مطلوبنامطلوب

-خصباشد. با این وجود درشاترین میسه نامطلوبوناحیهتریندو مطلوبتعداد طبقات، ناحیهشاخصنظر

ترین ناحیه در شاخص کالبدي ترین و ناحیه دو نامطلوبکالبدي مسکن، ناحیه سه این شهر مطلوبنهایی

  .باشدمسکن شهر سامان می

ی و کیفی مسکن در شهر یزد هاي کماي تحت عنوان بررسی شاخص) در مقاله1380مهدي دهقان( -   

ان حداکثر استفاده را جهت تو توهاي موجود میوانداده است که با استفاده از ت ریزي آتی آن نشانبرنامه

  ي مسکونی کرد.سعه

بندي استان هاي کشور از نظر اي تحت عنوان رتبه ) در مقاله1385زاده و سعید ملکی(کریم حسین -   

- هاي باالتر و استانهاي تهران، اصفهان، گیالن و فارس در ردهاند که استانهاي توسعه، نشان دادهشاخص

  اند.هاي آخر قرار گرفتهکردستان، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان در رده يها

 همان طور که در باال اشاره شد تاکنون در رابطه با موضوع توسعه یافتگی مطالعات زیادي انجام شده است،

گیري چندمعیاره یمهاي مختلف تصمافتگی مسکن را با استفاده از مدلیاما یک تحقیق جامع که سطح توسعه
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و روش تاپسیس انجام دهد، تاکنون صورت نگرفته است. در این پژوهش هدف بر این است که با استفاده 

ان اردبیل به تفکیک مسکن هاي کمی و کیفی مساکن استیافتگی شاخصپسیس به سنجش توسعهاز مدل تا

  استان اردبیل پرداخته شود.  هايري و مساکن نقاط روستایی شهرستانها، مساکن نقاط شهشهرستان

  روشانجام تحقیق: - 1-8

 مگر بود نخواهد سریم) یاجتماع يها دهیپد نییتب جهت( یعلم شناخت ای علم يهاهدف به یابیدست

 منظور به پژوهش دادن انجام در).  22:  1384،یساروخان( ردیپذ صورت درست یشناس روش با کهنیزما

 را ها آن سپس کرد، نیتدو را) قیتحق يهاهیفرض ای هاسؤال(هازارهگ از يا مجموعه دیبا شناخت، کسب

 در را پژوهشگر و کرده تیهدا را پژوهش ندیفرا امر نیا. آورد فراهم را هاآن پاسخ ای داد قرار آزمون مورد

 که است امر نیا نییتع قهیطر ای لهیوس قیتحق روش اساس نیا بر. دهد یم ياری شناخت آوردن دستهب

 چارچوب ،قیتحق روش گر،ید عبارت به. شود یم رد ای ردیگیم قرار دییتأ مورد قیتحق گزاره کی نهچگو

 به دادن پاسخ ای ها هیفرض آزمودن جهت پژوهش، هدف قیتحق يبرا انهیجستجوگرا اقدامات ای اتیعمل

جه به ماهیت و براین اساس، با تو ). 122:  1380همکاران، و سرمد(آوردیم فراهم را قیتحق يهاسوال

 باشد کهیم تحلیلی -توصیفی زین آن در قیتحق روش و يکاربرد نوع از حاضر پژوهشموضوع تحقیق، 

اسنادي  مطالعۀ روش از اطالعات يگردآور جهت پژوهش، موضوع با مرتبط یمبان و میمفاه یبررس از پس

  . است شده استفادهاي و کتابخانه

، از مدل تاپسیس بهره گرفته وضعیت مسکن در استان اردبیل لیلو تح بررسیالزم به ذکر است که جهت 

  شده است .

  روش و ابزار گردآوري تحقیق: - 1-9

گردآوري اطالعات در این پژوهش، با استفاده از روش مطالعات اسنادي صورت پذیرفته و استفاده و در    

  ورد نیاز تحقیق است .واقع مطالعات کتابخانه اي مبناي اصلی گردآوري داده هاي داده هاي م

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات: - 1-10
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وهمچنین براي طراحی نقشه  Excelو  TOPSIS مدل از شده، يگردآور اطالعات لیتحل و هیتجز جهت   

هایی که سطح تو سعه یافتگی شهرستان ها را به لحاظ برخورداري از شاخص هاي کمی و کیفی مسکن از 

  ده است.استفاده ش ArcGISنرم افزار

  هاي پژوهشمشکالت و محدودیت - 1-11

شد، مسلما باهر تحقیق و پژوهش علمی با توجه به اینکه درصدد کشف مجهولی در یک زمینه علمی می   

شود، در قات علمی ایجاد میباشد. مشکالتی که بر سر راه تحقیهایی روبرو میبا مشکالت و محدودیت

باشد. زیرا ابزار، روش ها و ماهیت تحقیقات رشته هاي مختلف، میهاي مختلف متفاوت ها و رشتهزمینه

شتري وجود باشد. در تحقیقات علمی موضوعات تحقیقی مرتبط با علوم انسانی مشکالت بیمتفاوت می

). موضوع 10: 1383باشد(یوسفی، تر میحقیقات نسبت به علوم طبیعی پایینگونه تدارد و احتمال دقت این

با توجه به اینکه جزو موضوعات علوم انسانی است، مشکالت مختص به علوم انسانی را این تحقیق نیز 

  ها عبارتنداز:جود داشته از اهم آندارا می باشد. مشکالتی که بر سر راه این تحقیق و

  هاي مختلف مربوط به موضوعکمبود آمار و ارقام در زمینه

  ي پژوهشکمبود منابع مطالعاتی کافی در زمینه

  طول مدت انجام تحقیق(از زمان تصویب تا دفاع نهایی): - 1-12

  شش ماه
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 مقدمه- 2-1

چارچوب نظري، از مراحل تعیین کننده روش تحقیق است که بر مبناي نظریات خاص موجود در هر    

پردازد. بررسی مطالعه درآن تحقیق میاي، به اثبات قواعد منطقی و همبستگی بین پدیده هاي مورد رشته

ابتدا باید تمام منابع و متونی که براي یک تحقیق الزم  همراه است. مبانی نظري در تحقیق همراه با سه فاز

آوري گردد. در مرحله بعد، دیدگاه مناسبی براي کاربرد نظري تحقیق انتخاب و سپس در فاز است، جمع

تا از این طریق، رابطه علت و  هقواعد منطقیِ نظریه، درتحقیق بود بعدي به دنبال آشکارسازي عناصر و

  :ها را استنباط وتحلیل کنیم.کارکردهاي نظریه براي تحقیق این است کهمعلولی بین پدیده

 دهد.الگوي نظري مناسب، اجازه فریب حسن تصادفات پدیده را نمی -1

 کند.نظریه، ما را به سمت الگوي مناسب نظري هدایت می -2

ها را الگوي نظري مناسب از طریق هدایت و مشاهدات تجربی، توانسته یکسري از روابط بین پدیده -3

 .کشف کند

از بعد دیگر، تبیین نظري تحقیق هم باید به آشکارسازي عناصر تحقیق بپردازد و هم به علت وقوع یک    

شود. ن الگو از طریق تبیین علمی، فراهم میواقعه از طریق استنتاج، قواعد قیاسی و منطقی توجه کند که ای

از جنبه دیگر، الگوي رهیافت قیاسی، از طریق نظریه آزمایی و حرکت عام پدیده به سمت خاص، به 

پردازي ها پرداخته و الگوي رهیافت استقرائی از طریق مشاهده و نظریهها و روابط علٌی پدیدهاستتناج پدیده

کند و حرکت خاص به عام پدیده را ي پدیده، روابط علَی را بررسی میصورت درك عمیق و درون نگربه

- آید چارچوب نظري تازهاهمیت این بخش دراین است که محقق درصدد بر می .دهدمورد بررسی قرار می

اي طرح کند و محقق در پرتو چارچوب نظري انتخاب شده براي مطرح کردن مسئله تحقیق است که 

ی و معناي دقیقش را پیدا خواهد کرد و همچنین مسیري که درآن پاسخی پرسش آغازین، صورت قطع

گردد. از جنبه دیگر در بیان اهمیت چارچوب نظري، بیان این مورد برایش جستجو خواهد شد، مشخص می

کند و را مشخص می اش را در طرح مسئله تحقیق و نحوه پاسخ دادن به آناست که محقق، سلیقه شخصی
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. براین اساس، )88: 1375کامپنهود:-کند(کیويشکارسازي، زیرسازي نظري تحقیق را آماده میاز طریق این آ

با توجه به اهمیت درك و شناخت مفاهیم مورد استفاده در پژوهش و لزوم آشکارسازي آن، در این بخش از 

  شود.نامه، به بررسی و توضیح مفاهیم و معیارهاي مطرح در این تحقیق پرداخته مینگارش پایان

  مفهوم مسکن و سکونت - 2-2

باشد که این پیوند از تالش براي سکونت، بیانگر برقراري پیوندي پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض می   

هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است. بدین ترتیب، انسان زمانی برخود 

  ). 1381تی خود در جهان را تثبیت کرده باشد(نوربري، یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هسوقوف می

  تعریف مسکن   -1- 2-2

گذاران در ریزان و سیاستمسکن و مسایل مربوط به آن به عنوان یک مسئله جهانی مطرح است و برنامه   

 & Buckley)باشندهایی براي حل مسائل مربوط به آن میحلکشورهاي مختلف به دنبال راه

Kalarickal,2005:237)هایی مانند غیر قابل جایگزین بودن، دلیل ویژگی. مسکن نسبت به سایر کاالها به

تواند می(Gallent & Robinson,2011:298) اي بودن، باداوم و پرهزینه بودن، و غیرمنقول بودنسرمایه

). این مهم، 296 :1377عامل عمده نابرابري و در عین حال همبستگی اجتماعی به شماره رود(باستیه و درز، 

امروزه نه به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هویت، امنیت، و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح 

توان تعریف جامع و ) و با توجه به گستردگی و پیچیدگی خود، نمی84: 1390است(زیاري و همکاران،

). با تمام این اوصاف، مسکن به معناي 25 :1386احدي از آن ارائه نمود(قرخلو و اکبرپور سراسکانرود،و

رود. شمار می)، تعریف شده و نیاز اولیه و اساسی خانوار به76: 1391مأوا و سرپناه(کامران و همکاران،

گیرد که شامل کلیه خدمات و مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در بر می

ستن افراد است. در واقع تعریف و مفهوم عام مسکن، یک واحد تسهیالت ضروري مورد نیاز در بهزی

شود و به عبارت دیگر مسکن چیزي بیش از یک مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می

  که به مفهوم اي).  مسکن بنابر اظهار نظر شیعه نیز تنها به خانه18: 1363سرپناه صرفاً فیزیکی است(مخبر،
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