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چکیدٌ
یىی اص ٔ ٟٓتشیٗ سا ٜوبسٞبی تحمك اٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص،استمبی ثٟشٚ ٜسی وّی ٝفٛأُ تِٛیذ،وبٞؾ ٔلشف  ٚث ٝفجبست ثٟتش
اكالح اٍِٛی ٔلشف دس  ٕٝٞی صٔیٞ ٝٙبػتٔ .ؼىٗ اص ٘یبصٞبی اِٚیٞ ٝشا٘ؼبٖ ث ٝؿٕبس ٔی سٚد  ٚدس وـٛسٞبی ٔختّف،دِٚت
ٞب الذا ٔبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی ربٔقی سا دس صٔی ٝٙتبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس ٔختّف ثٛیظ ٜعجمبت وٓ دسأذ ا٘زبْ داد ٜا٘ذٚدس وـٛس
ٔب عی چٙذ ػبَ اخیش،ثٙٔ ٝؾٛس تبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس وٓ دسآٔذ دس ساػتبی تحمك اٞذاف ػٙذ چـٓ ا٘ذاص ،دِٚت ػیبػت احذاث
ٔؼىٗ ٟٔش سا دس پیؾ ٌشفت ٝاػتٞ.ذف ایٗ پظٞٚؾ ثشسػی  ٚاسصیبثی ٔیضاٖ سضبیت ٔٙذی افشاد اص ٚاحذٞبی ػى٘ٛتی ٔؼىٗ
ٟٔش ثب ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ؿٟش ٔـٟذ ٔی ثبؿذ.ایٗ پضٞٚؾ اص ٘ٛؿ تٛكیفی – تحّیّی ٔی ثبؿذ و ٝاص ٞشد ٚسٚؽ اػٙبدی ٔ ٚیذا٘ی
(پشػـٙبٔ ٝای) ثشای رٕـ آٚسی  ٚاسصیبثی اعالفبت اػتفبد ٜؿذ ٜاػت ٕٞ ٚچٙیٗ اص ٘شْ افضاس  spssثشای تزضی ٚ ٝتحّیُ ٘تبیذ
تحمیك ثٟشٌ ٜشفت ٝؿذ ٜاػت٘.تبیذ حبكُ اص ایٗ پظٞٚؾ ٕ٘بیبٍ٘ش ٔیضاٖ سضبیت ٘ؼجی افشاد اص ایٗ ٔزتٕـ ٞبػت.دس پبیبٖ ٘یض
ث ٝثیبٖ ٔـىالت  ٚاسائ ٝساٞىبسٞب پشداخت ٝؿذ ٜاػت.
کلمات کلیدی:مسکه مٍر،اقشار کم درآمد،رضایت مىدی افراد،مجتمع ٌای سکُوتی
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مقدمٍ
ا٘مالة كٙقتی لشٖ ٞزذ،ٓٞثبفج ثشٚص تحٛالت پیچیذ ٜی التلبدی  ٚفٙی ؿذ و ٝدس ٘تیز ٝآٖ ٘ؾبْ ػى٘ٛتٍبٞی تغییش وشد ٚ
ثبفج سؿذ  ٚتٛػق ٝی ؿٟشٞب،ثخلٛف ؿٟشٞبی ثضسي ؿذ.ؿٟش٘ـیٙی دس وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت ٝو٘ ٝبؿی اص تحٛالت ػبختبس
دس٘ٚی ثٛد ٜس٘ٚذ ٔٙغمی خٛد سا عی وشد ٚ ٜتقبدِی دس ٘ؾبْ ؿٟش٘ـیٙی وـٛسٞبی پیـشفت ٝثٛرٛد آٔذ ٜاػت.ؿٟش٘ـیٙی
ػشیـ دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝدس ٘تیز ٝی فشآیٙذٞبی ثیش٘ٚی سخ داد.وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝدس لشٖ ثیؼتٓ ٚاسدات
تىِٛٛٙطی غشثی سا پیؾ ٌشفتٙذ و ٝدس ٘تیز ٝی آٖ فضبی تزبسی تغییش وشد.وـٛسٞبی تٛػق ٝیبفت ٝرٟت ػشفت ثخـیذٖ ثٝ
اٍِٛی تزبسی رذیذ،ث ٝتخشیت ٘ؾبْ تِٛیذی وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝپشداختٙذ و ٝدس ٘تیز ٝی آٖ ٘ؾبْ تِٛیذی سٚػتب
ٔضٕحُ ؿذ  ٚدس ٘تیزٟٔ ٝبرشت دائٕی اص سٚػتب ث ٝؿٟش ؿىُ ٌشفت  ٚسؿذ ػشیـ ؿٟشٞب سا ػجت ؿذ.ث ٝدِیُ ٔبٞیت ٚاثؼتٝ
ی كٙبیـ،ؿٟشٞب دس پبػخٍٛیی ث ٝتمبضبی ٘یشٚی وبس فبرض ٔب٘ذ  ٚثبفج سا٘ذ ٜؿذٖ ٟٔبرشیٗ سٚػتبیی ث ٝحبؿی ٝی ؿٟشٞب ٚ
وٕجٛد ٔؼىٗ دس ؿٟشٞب ؿذ ( اػذی  .) 8731،ثشاػبع افالْ ٔشوض اػىبٖ ثـش ُّٔ ٔتحذ دس ػبَ  8991یه پٙزٓ رٕقیت
رٟبٖ فبلذ خب٘ ٝای دس ؿبٖ ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ثٛد٘ذ،و ٝدأٌ ٝٙؼتشد ٜای اص ثی ػشپٙبٞ ٜب  ٚخیبثبٖ خٛاة ٞب تب آِ٘ٛه ٘ـیٙبٖ سا
دسثشٔی ٌشفت ( ٍ٘ ) potter & liyod-evens , 8991:873شاٖ وٙٙذ ٜتش ایٙى ٝایٗ ٘ؼجت ثشای وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛدس
حبَ افضایؾ ثٛد،ٜثغٛسی و ٝدس ٔٙغم ٝثب س٘ٚك التلبدی آػیب،حذٚد  16دسكذ رٕقیت ؿٟشی دس ػبَ  0666عجك ثشآٚسد
اػىبح ثذیٗ ػبٖ ٔؼىٗ ٌضیذ ٜا٘ذ (  .) drakakis – smith , 0666 : 851ثب تٛر ٝث ٝإٞیت  ٚضشٚست تبٔیٗ ٔؼىٗ،دس
وـٛسٞبی ٔختّف،دِٚتٟب الذأبت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٞبی ربٔقی سا دس صٔی ٝٙتبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس ٔختّف ثٛیظ ٜعجمبت وٓ دسآٔذ
ا٘زبْ داد ٜا٘ذ.دس ایشاٖ اكُ  17 ٚ 78لب٘ ٖٛاػبػی  ،داؿتٗ ػشپٙبٙٔ ٜبػت  ٚایذ ٜآَ سا حك ٞشخب٘ٛاس ایشا٘ی ٔی دا٘ذ  ٚفٛٙاٖ
ٔی وٙذ ؤ ٝؼىٗ ٔٙبػت كشفب داؿتٙیه ػشپٙب٘ ٜیؼت ثّىٔ ٝؼىٗ ٔٙبػت ثبیذ اص ِحبػ ؿشایظ ٘ٛسٌیشی،ثٟذاؿت
ٔحیظ،اػتحىبْ ػبص ٜای ،اك ٔ َٛقٕبسی  ٚؿٟشػبصی  .... ٚدس ؿشایظ ایذ ٜآِی لشاس داؿت ٝثبؿذ تب ثتٛا٘ذ ث ٝسؿذ  ٚتقبِی
اسصؿٟبی ا٘ؼب٘ی  ٚارتٕبفی وٕه وٙذ ( پٛسٔحٕذی  .) 5:8710 ،دس ٔٛسد ضشٚست ثخؾ ٔؼىٗ دس ایشاٖ ٔی تٛاٖ ثیبٖ وشد
و ٝایٗ ثخؾ ٕٛٞاس ٜث ٝفٛٙاٖ یىی اص ٔقضالت ٔ ٟٓوـٛس ٔب ٔغشح ثٛد ٚ ٜثب فٛٙاٖ یه ضشٚست دس ربٔق ٝلبثُ تٛرٚ ٝ
إٞیت ثٛد ٚ ٜثؼیبس ػش٘ٛؿت ػبص  ٚتقییٗ وٙٙذ ٜاػت ( رٟبٍ٘یشی  .) 8737 :877 ،عشح ٔؼىٗ ٟٔش اص رّٕ ٝعشح ٞبی
دِٚت ٘ ٟٓاػت و ٝدس ػبَ  8711ث ٝپیـٟٙبد دِٚت  ٚثب تلٛیت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی فقبِیت خٛد سا ؿشٚؿ وشدٔ.غبِقبت ٚ
دػتٛساِقُٕ ٞبی ارشایی آٖ دس ػبَ  8713تذٚیٗ  ٚفّٕیبت ارشایی آٖ ٘یض اص ػبَ  8711آغبص ؿذ  ٚدس حبَ حبضش ٘یض ثخؾ
ا٘ذوی اص ایٗ عشح ث٘ ٝتیزٟ٘ ٝبیی  ٚثٟش ٜثشداسی سػیذ ٚ ٜثخؾ افؾٓ ایٗ عشح دس ٔشاحُ ارشایی  ٚػبخت لشاس داسدٞ.ذف ایٗ
ٔغبِق ٝاسصیبثی  ٚؿٙبػبیی ٘مبط لٛت  ٚضقف پشٚصٞ ٜبی ٔؼىٗ ٟٔش دس ؿٟش ٔ ......ی ثبؿذ.
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پیطیىٍ تحقیق
بروامٍ َای عمراوی پیص از اوقالب
اِٚیٗ ثش٘بٔ ٝفٕشا٘ی دس وـٛس و ٝثٚ ٝضٛح داسای ثخؾ ٔؼىٗ ثبؿذ ثش٘بٔ ٝػ ْٛفٕشا٘ی لجُ اص ا٘مالة اػت.احذاث خب٘ٞ ٝبی
ػبصٔب٘ی  ٚاػىبٖ ٌٛد٘ـیٙبٖ  ٚآِ٘ٛه ٘ـیٙبٖ دس غبِت احذاث ٔؼبوٗ اسصاٖ لیٕت ٔب٘ذ وٛی ٞبی  87آثبٖ ( ٓٞآثبٖ ػبثك) ٚ
٘بصی آثبد اص رّٕ ٝفقبِیت ٞبی ایٗ ثش٘ بٔ ٝثٛد،أب ٔـىُ ٔؼىٗ سفت ٝسفت ٝثبسصتش  ٚحبدتش ٔی ٌشدیذ (حؼیٗ صاد ٜدِیش ،
ٞ . ) 8735:106ذف ثش٘بٔ ٝچٟبسْ ایزبد ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی تٛػظ ثخؾ خلٛكی  ٚػبخت خب٘ٞ ٝبی اسصاٖ لیٕت ثشای
عجمبت وٓ دسأذ ثٛد ٞشچٙذ ارشای ٘ؼجی ثش٘بٔٔ ٝحمك ؿذ أب دس ٔزٕٛؿ ٔی تٛاٖ ٌفت ث ٝدالیّی چ ٖٛافضایؾ ٟٔبرشت ثٝ
ؿٟشٞبی ٔبدس  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی خبسد اص اػتب٘ذاسد ثخؾ خلٛكی و ٝدس رٟت ػبخت خب٘ٞ ٝبی ِٛوغ ٌ ٚشاٖ لیٕت ٌبْ ثش
ٔی داؿت ٔٛفمیت وبُٔ دس تبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس وٓ دسأذ دس ایٗ ثش٘بٔ ٝحبكُ ٘ـذ ( اػذی . ) 17: 8713 ،اٞذاف ثش٘بٔٝ
پٙزٓ فجبست ثٛد٘ذ اص  -8 :احذاث ٞ 53ضاس ٚاحذ ٔؼى٘ٛی ث ٝكٛست ٔزتٕـ آپبستٕب٘ی اسصاٖ لیٕت ٚ ٚاٌزاسی آٖ ث ٝالؼبط
ثّٙذٔذت ث ٝافشاد عجم ٝوٓ دسآٔذ  -0احذاث حذٚد ٞ 81ضاس ٚاحذ ٔؼى٘ٛی اسصا٘میٕت ثشای حبؿی٘ ٝـیٙبٖ ؿٟشی  -7تمٛیت
ثٙیٔ ٝبِی ثب٘ه سٙٞی ایشاٖ اص عشیك افضایؾ ػشٔبی ٝدس رٟت تبٔیٗ افتج بسات خب٘ ٝػبصی ٔٛسد ٘یبص ؿشوتٟبی تقب٘ٚی  -1ایزبد
ؿٟشٞبی الٕبسی  ٚوٛی ٞبی ٔؼى٘ٛی وبسٌشی دس ٘ضدیىی ؿٟشٞبی ثضسي ( ػبصٔبٖ ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی ).

بروامٍ َای عمراوی بعد از اوقالب
دس ثش٘بٔٞ ٝبی ا َٚفٕشا٘ی دس ثخؾ ٔؼىٗ  ،یش٘بٔٞ ٝبی لبثُ تٛرٟی،دسثبس ٜوٓ دسآٔذٞب  ٚاػىبٖ غیشسػٕغ ٚرٛد ٘ذاؿت.دس
ثخؾ ػیبػت ٞبی وّی،اِٛیت دادٖ ث ٝتبٔیٗ ٔؼىٗ ثشای الـبس ٔحش ٚ ْٚسٚػتبییبٖ وـٛس  ،فٛٙاٖ ؿذ.دس ثخؾ ػیبػت ٞبی
ارشایی اػتفبد ٜاص ٔىب٘یضْ ٞبی ٘شخ تشریٟی دس فٛاسم كذٚس پشٚا٘ٛ٘،ٝػبصی،تؼٟیالت افتجبسی  ٚػبیش ٔٛاسد ٔـبث ٝثشای
تـٛیك ٔشدْ ث ٝتمّیُ ػ غح صیشثٙبی ٔؼى٘ٛی،حٕبیت اص ٌشٞ ٜٚبی وٓ دسآٔذ  ٚغیش ٚ ٜتـٛیك ٘ؾبْ تقب٘ٚی تِٛیذ ٔؼىٗ دس
ؿٟش  ٚسٚػتب ٔغشح ؿذ و،ٝثش٘بٔ ٝوٕه ٞبی افتجبسی ٔی ثبیؼت آٟ٘ب سا فّٕی ٔی ػبخت.أب دس فُٕ ث ٝرض ٘شخ تشریٟی
صٔیٗ،وبسی كٛست ٍ٘شفت ( ػبصٔبٖ ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی ) .ػیبػت ٞبی اػبػی ثخؾ ٔؼىٗ دس ثش٘بٔ ٝد ْٚفٕشا٘ی ،وبٞؾ
ػغح صیشثٙب،وٕه ث ٝالـبس آػیت پزیش،تبٔیٗ ٔؼىٗ ثشای افشاد وٓ دسآٔذ خبك ٝرٛا٘بٖ،تِٛیذ ا٘جٔ ٜٛؼىٗ،اػتفبد ٜاص عشفیت
ٞبی ٔٛرٛد صٔیٗ دس ؿٟشٞب ٛ٘ ٚػبصی  ٚثٟؼبصی ثبفت ٞبی لذیٕی  ٚفشػٛد ٜاػت (ػیف اِذیٙی .) 031 :8737 ،احذاث
ٞ 0596ضاس ٚاحذ ٔؼى٘ٛی دس ػغح ٞ 07066ىتبس رض ٚاٞذاف ثش٘بٔ ٝد ْٚاػت.دس ایٗ ثش٘بٔ ٝث ٝعٛس خالك ٝػ ٝاٍِٛی " پغ
ا٘ذاص  ،ا٘ج ٜٛػبصی  ٚوٛچه ػبصی " ثلٛست ػیبػت "پبن " افٕبَ ٔی ٌشدد.دِٚت دس ایٗ ثش٘بٔ ٝفال ٜٚثش تفىیه ٔؼىٗ
حٕبیت ؿذ ٜاص ٔؼىٗ آصاد،ثشای ٔؼىٗ ارتٕبفی ف إٞیت صیبدی لبیُ ؿذ ٜاػت ( فضیضی  ٚ )8735:808 ،ایٗ ػیبػت دس
ایٗ ثش٘بٔ ٝاص ربیٍبٚ ٜیظ ٜای ثشخٛسداس ٔی ثبؿذ.دس ثش٘بٔ ٝفٕشا٘ی ػ ْٛدس ثخؾ ٔؼىٗ یىی اص اٞذاف فٕذ ٜثش٘بٔ ٝثش ایزبد
ٔؼىٗ اربس ٜای ثشای خب٘ٛاسٞبی وٓ دسآٔذ رن ٚ ،تبٔیٗ ٔؼىٗ ثشای الـبس وٓ دسآٔذ  ٚسفـ ٔـىُ ثی ٔؼىٙی  ٚحبؿیٝ
٘ـیٙی یىی اص اٞذاف ویفی ثش٘بٔ ٝؿٕشد ٜؿذ ٜاػت.أب ثب فٙبیت ثٔ ٝشاتت روش ؿذ،ٜتقشیفی اص خب٘ٛاسٞبی وٓ دسآٔذ دس ثش٘بٔٝ
كٛست ٍ٘شفتٍ٘ ٚ ٝشؽ ثش٘بٔ ٝاص دیذٌب ٜدسآٔذی  ٚتٛاٖ ٔبِی خب٘ٛاسٞب ،ثؼیبس ضقیف اػت (اػذی .)8731 ،تٟی ٚ ٝتذٚیٗ
ثش٘بٔ ٝچٟبسْ تٛػق ٝالتلبدی،ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی دس ٟٔشٔب 8717 ٜث ٝتلٛیت ٔزّغ ؿٛسای اػالٔی سػیذ.ثش٘بٔ ٝچٟبسْ
٘خؼتیٗ ٌبْ اص ػٙذ پـٓ ا٘ذاص ثیؼت ػبِ ) 8161-8711( ٝاػت.ایٗ ثش٘بٔ ٝاص ٚیظٌی ٞبی خبكی ثشخٛسداس اػت.فذْ ٍ٘شؽ
ثخـی ثٔ ٝؼبئُ اص ٕٟٔتشیٗ ٚیضٌی ٞبی ایٗ ثش٘بٔ ٝاػت.ثخؾ ٔؼىٗ دس دػتیبثی ث ٝاٞذاف ثش٘بٔ ٝچٟبسْ داسای ٘مؾ فٕذٜ
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ای اػت ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ثش٘بٔ ٝچٟبسْ،اٞذاف فٕذ ٜثخؾ ٔؼىٗ ث ٝایٗ كٛست اػت ثشلشاسی
فذاِت،ثٟجٛد فّٕىشد ثبصاس ٔؼىٗ،افضایؾ وبسایی  ٚحفؼ ٔحیظ صیؼت ( أب٘ی  .) 1 : 8717 ،ثبسٚی وبس آٔذٖ دِٚت ٘ ٟٓثحج
ٔؼىٗ ٟٔش ٔغ شح ؿذ  ٚثیـتش ٔٙبثـ دِٚتی ٘یض دس ٕٞیٗ صٔی ٝٙكشف ؿذ ٜو ٝدس ایٗ ٔغبِق ٝث ٝثشسػی ایٗ ٔٛضٛؿ پشداختٝ
ٔی ؿٛد.

تجربیات خارجی
ريش َای تامیه سرپىاٌ برای خاوًارَای کم درآمد ضُری در کطًرَای درحال تًسعٍ
ريش َای تامیه مسکه برای خاوًارَای کم درآمد تًسط ديلت َا قبل از دٍَ 0791
اِف) ٘ٛػبصی  :تحت فٛٙاٖ ٘ٛػبصی ،دس حمیمت پبن ػبصی ٔشاوض ؿٟشی اط خٛؽ ٘ـیٙبٖٔ،تلشفبٖ فذٚا٘ی  ٚآِ٘ٛه ٘ـیٙبٖ
كٛست ٔی ٌشفت ( سفیقی  .) 8711:01 ،ایٗ سٚؽ دس وـٛسٞبی رٟبٖ ػ ْٛثشای تبٔیٗ ٔؼىٗ اؿبس وٓ دسآٔذ سٚؽ ٘بٔٛفمی
ثٛد ٘ ٚتٛا٘ؼت ث ٝتبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس وٓ دسآٔذ ٔٙزش ؿٛد.
ة) افغبی وٕه ٞبی ٔبِی  :سایزتشیٗ ػیبػت ٞبی دِٚتی تبٔیٗ ٔؼىٗ ،افغبی وٕه ٞبی ٔبِی اػت ( سفیقی 03 : 8711 ،
)تبٔیٗ ٔبِی ٔؼىٗ  ،فجبست اػت اص تذاسن پ َٛیب ػشٔبی ٝالصْ ثشای ٔؼىٗ.ایٗ تقشیف ث ٝػ ٝعشیك لبثُ تفؼیش اػتٙٔ.ؾٛس اص
ٔٙبثـ ٔبِی ٔؼىٗ ٔی تٛا٘ذ  -8 :ػشٔبی ٝالصْ ثشای احذاث ٔؼىٗ یب پشٚصٞ ٜبی ٔؼى٘ٛی ثبؿذ ٙٔ -0بثـ الصْ ثشای تٟیٔ ٝؼىٗ
یب دػتیبثی ث ٝآٖ تٛػظ خب٘ٛاسٞب  – 7یب افتجبسی ثبؿذ و ٝتٛػظ ٔٛػؼبت ٔبِی ٔؼىٗ فشضٔ ٝی ؿٛد ( ٘یىٛػشؿت 8731 ،
.) 0 :
سٚؿٟبی اػبػی تبٔیٗ ػشپٙب ٜدس د8936 ٝٞ
اِف ) سٚؽ استمب وی فیت ػى٘ٛت:فىش اِٚی ٝعشاحی،ارشا٘،ؾبست  ٚاسصؿیبثی ایٗ سٚؽ دس یه رّؼ،ٝدس ػبٖ ػبِٛادس پبیتخت
اِؼبِٛادس دس ػبَ  8935پیـٟٙبد ؿذ (سفیقی  .) 81 ، 8711 ،دس یبٖ سٚؽ خذٔبت اِٚی ٝدس اختیبس صاغ٘ ٝـیٙبٖ  ٚحبؿیٝ
٘ـیٙبٖ،دس ٔحُ ص٘ذٌی آٟ٘ب ٌزسا٘ذٔ ٜی ؿٛد.فٕذتب ایٗ خذٔبت ؿبُٔ  :آة ٔـشٚة،فبضالة،ػیؼتٓ دفـ آثٟبی ػغحی،رٕـ
آٚسی  ٚدفـ صثبِ ،ٝثشقٔ،ذسػ،ٝخیبثبٖ ٞب ٔ ٚقبثش ػٛاس ٚ ٜپیبدٔ ٚ ٜشاوض ارتٕبفی  ٚفشٍٙٞی ٔی ثبؿذ (پٛسٔحٕذی : 8715 ،
.) 807-800
ة) سٚؽ تبٔیٗ صٔیٗ  ٚخذٔبت  " :سٚؽ تبٔیٗ صٔیٗ  ٚخذٔبت " و ٝدس دٛٔ 8936 ٝٞسد اػتمجبَ وبُٔ لشاس ٌشفت،دس ثیـتش
وـٛسٞبی دس حبَ تٛػق ٝث ٝا٘زبْ سػیذ.دس ایٗ سٚؽ ٕٞب٘غٛسی و ٝاص ٘بْ آٖ ثشٔی آیذ،دِٚت صٔیٙی دس حبَ تٛػق ٝث ٝا٘زبْ
سػیذ.دس ایٗ سٚؽ ٕٞب٘غٛسی و ٝاص ٘بْ آٖ ثشٔی آیذ،دِٚت صٔیٙی سا فشأ ٓٞی آٚسد  ٚثب ثٟشٌ ٜیشی اص ؿجى ٝصیشثٙبیی
حذالُٔ،ی وٛؿذ ٞضیٞ ٝٙبی آ٘شا اص اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اخز وٙذ،دس ایٗ پشٚط ٜاص خٛدیبسی ػبوٙبٖ ثشای استمبی ویفیت آِ٘ٛه ٞب
تب حذ ٔؼىٗ ٔتقبسف ثٟشٌ ٜشفتٔ ٝی ؿٛد ( ػقیذ٘یب .) 885 : 8731 ،
ريضُای تامیه مسکه اقطار کم درآمد ضُری از دٍَ  0791تا سال 0111
اِف ) سٚیىشد تٛإ٘ٙذػبصی :دس ایٗ سٚیى شد،ثغٛس  ٕٝٞرب٘ج ٝوٛؿؾ ٔی ؿٛد پشٚطٞ ٜبی ٔٙفشد ٔؼىٗ ثشای وٓ دسآٔذٞب دس
ساثغ ٝثب التلبد والٖ  ٚثش٘بٔٞ ٝبی التلبدی دِٚت،ثبصاس ٔبِی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی وبِجذی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیش٘ذ ( ػقیذ٘یب 8731 ،
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 .) 881 :تؼٟیُ دػتیبثی افشاد فمیش ؿٟشی  ٚسٚػتبیی ث ٝػشپٙب ٜاص عشیك تلٛیت  ٚارشای ثش٘بٔٞ ٝبی ٔؼىٗ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ٚ
اثذاؿ ٔىب٘یضْ ٞبی رذیذٔ،تٙبػت ثب ؿشایظ ٚ ٚضقیت آ٘بٖ،اص تٛكیٞ ٝبی ایٗ ػیبػت ٔی ثبؿذ ( احٕذی .) 01 : 8735 ،
سٚیىشد تٛإ٘ٙذػبصی ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی غیشسػٕی و ٝثب تٛر ٝثٔ ٝمیبع سؿذ ؿٟش٘ـیٙی  ٚافضایؾ ػى٘ٛتٍبٞ ٜبی غیشسػٕی دس
اٚاػظ دٔ 8916 ٝٞیالدی ث ٝوبس ٌشفت ٝؿذٔ ،ٜؼئّ ٝػى٘ٛت غیشسػٕی سا دس چبسچٛة ساٞجشد ربٔـ تش  ٚتبٔیٗ ٔؼىٗ سا دس
استجبط ثب اٞذاف تٛػق ٝالتلبدی ،ارتٕبفی  ،ػیبػت ٌزاسی ٞب  ٚاثضاسٞبی ٔٛرٛد تٛر ٝلشاس ٔی دٞذ،ث ٝایٗ ٔف ْٟٛو ٝتبٔیٗ
ٔؼىٗ ثشای اوخشیت رٕقیت ؿٟشی ث ٝكٛستی وبسآٔذ فمظ اص عشیك سٚیىشد ربٔـ تٛإ٘ٙذػبصی أىب٘پزیش اػت و ٝؿبُٔ
دػتشػی ث ٝتبٔیٗ ٔٙبثـ ٔبِی  ٚافتجبسی،صیشػبخت ٞبی پبی ٚ ٝخذٔبت  ٚث ٝسػٕیت ؿٙبختٗ تلشف  ٚحك ٔبِىیت آٟ٘ب
اػت.تٛإ٘ٙذػبصی اص ایٗ دیذٌب،ٜاػتفبد ٜكشف اص خضا٘ ٝدِٚتی ٘یؼت ثّى ٝایزبد صٔی ٝٙثٟشٌ ٜیشی اص تٛاٖ ٙٔ ٚبثـ ٔحّی ایٗ
رٛأـ دس رٟت ثٟجٛد ٚضقیت التلبدی  ٚارتٕبفی اػت.تٛإ٘ٙذػبصی ضٕٗ تٛرٚ ٝیظ ٜثٔ ٝؼبئُ التلبد  ٚایزبد اؿتغبَ
پبیذاسٔ،ی ثبیؼت ساٞىبسٞبیی فّٕی سا دس خلٛف تبٔیٗ أٙیت ػى٘ٛت ٚث ٝسػٕیت ؿٙبخت ٝؿذٖ،دػتشػی ث ٝصٔیٗ،دػتشػی
ث ٝخذٔبت،دػتشػی ث ٝافتج بسات،یبدٌیشی فش ًٙٞؿٟش٘ٚذیٔ،ـبسوت ٌشٟٞٚبی وٓ دسآٔذ  ،... ٚاسائ ٝوشد ٚ ٜث ٝارشا دسآٚسد  ٚاص
تٛاٖ دس٘ٚی ایٗ ارتٕبفبت ٟ٘بیت اػتفبد ٜسا ثىٙذ ( پٛسٔحٕذی  ٚرٟبٖ ثیٗ  .) 8711 ،چشا و ٝایٗ أش تٟذیذ ث ٝتخّی ٝصٔیٗ
سا وبٞؾ داد ٚ ٜأیذٚاسی ثٔ ٝبِىیت سا وٟ٘ ٝبیتب ٔٙزش ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی ثیـتش ثشای ثٟجٛد ویفیت ػى٘ٛت تٛػظ ػبوٙیٗ ٔی
ٌشدد،افضایؾ ٔی دٞذ.
ة ) خب٘ ٝػبصی غیشسػٕی  :خب٘ ٝػبصی غیشسػٕی ث " ٝفشض ٝغیشسػٕی صٔیٗ ٔٚؼىٗ " ٌفتٔ ٝی ؿٛد ٙٔ ٚؾٛس ایٗ اػت وٝ
 ٕٝٞا٘ٛاؿ آِ٘ٛه ٘ـیٙی،سؿذ خٛدس،ٚحبؿی٘ ٝـیٙی ٔ ٚب٘ٙذ آٟ٘ب،ثغٛس فٕذٚ ٜاوٙـی دس ٔمبثُ ثش٘بٔ ٝسیضی ٞب ٔ ٚمشسات سػٕغ
ثش٘بٔ ٝسیضی ؿٟشی  ٚػبختٕبٖ اػت.ث ٝثیبٖ دیٍش ؿی ٜٛای اػت ؤ ٝشدْ تٟیذػت دس تمبثُ ثب ثش٘بٔٞ ٝبی سػٕی،اص پبییٗ
فُٕ ٔی وٙٙذ( رٛاٞشی پٛس .) 36 : 8737 ،

مباوی وظری
ٔف ْٟٛسضبیت ٔٙذی و ٝث ٝفٛٙاٖ تبثقی اص ٔیضاٖ وبٔشٚایی  ٚاسضبی ٘یبصٞبی رؼٕی  ٚسٚا٘ی فشد تقشیف ٔی ؿٛدٔ،فٟٔٛی
ثشخبػت ٝاص ٘ؾشیٞ ٝبی اٍ٘یضؽ ٘ ٚیبصٞب دس سٚاٖ ؿٙبػی اػت و ٕٝٞ ٝصٔیٞ ٝٙب  ٚاثقبد ص٘ذٌی سا دس ثشٔی ٌیشد.
دس ٚالـ ٔف ْٟٛسضبیت ٔٙذی ثش دأٌ ٝٙؼتشد ٜای اص تٕبیالت ٔ ٚغّٛثیت ٞب ثشای سفـ ٘یبصٞبی پبی ٚ ٝیب ٔتقبِی ا٘ؼبٖ اؿبسٜ
داسد.ثؼیبسی اص افشاد ث ٝچیضٞبیی وٕ٘ ٝی تٛا٘ٙذ داؿت ٝثبؿٙذ،تٕبیُ داس٘ذ  ٚثٙبثشایٗ ث ٝدالیُ ٔختّف ثبیذ ایٗ ٘یبصٞبی خٛد سا
اص ٔٙبعمی و ٝتٕبیُ وٕتشی ٘ؼجت ث ٝآٖ ٞب ٚرٛد داسد،ا٘تخبة  ٚتبٔیٗ ٕ٘بیٙذٚ.لتی آ٘چ ٝسا و ٝتٕبیُ داسیٓ ثتٛا٘یٓ ا٘تخبة ٚ
وؼت ٕ٘ب ییٓ،سضبیتٕبٖ حبكُ ٔی ؿٛدٞ.شچٙذ ؤٕ ٝىٗ اػت ایٗ سضبیت ٔٙذی عیف ٔختّفی سا پٛؿؾ دٞذ ( .سفیقیبٖ ٚ
ٕٞىبساٖ ) 51 : 8711 ،
یىی اص رٙجٞ ٝبی سضبیت اص ص٘ذٌی،سضبیت اص ٔحیظ ٔؼى٘ٛی  ٚث ٝتجـ آٖ سضبیت ٔؼى٘ٛی ٔی ثبؿذ.أشٚص ٜثب تٛػق ٝرٛأـ
ا٘ؼب٘ی  ٚتغییش ؿی ٜٛص٘ذٌی  ٚػى٘ٛت ٔشدْ،تٛر ٝعشاحبٖ  ٚثش٘بٔ ٝسیضاٖ ث ٝویفیت فضبٞب ٔ ٚحیظ ػبخت ٝؿذ ٜثٙٔ ٝؾٛس
تبٔیٗ سضبیت ػبوٙبٖ افضایؾ یبفت ٝاػت.دس ٘ؾش ٌشفتٗ دیذٌبٞ ٜب  ٚا٘تؾبسات ػبوٙبٖ دس عشاحی  ٚخّك فضب  ... ٚحغ تقّك
ثٔ ٝحیظ سا دس آٖ ٞب افضایؾ داد ٚ ٜدس سضبیت ٔٙذی ػبوٙبٖ ٔزتٕـ ٞبی ٔؼى٘ٛی ٔٛحش اػت.سضبیت ٔؼى٘ٛی یىی یىی اص
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ثیـتشیٗ ٔٛضٛفبت ثشسػی ؿذ ٜدس صٔیٔ ٝٙحیظ ٞبی ٔؼى٘ٛی اػت،صیشا حبثت ؿذ ٜو ٝسضبیت ٔؼى٘ٛی ثخـی اص حٛصٜ
سضبیت اص ص٘ذٌی ٔی ثبؿذ.دس ٚالـ سضبیت ص٘ذٌی ٚاثؼتٍی ٘ضدیىی ثب سضبیت ٔؼى٘ٛی داسد.
ٕٞبٖ عٛسی و ٝروش ؿذ،دػتیبثی ثٔ ٝؼىٗ ٔٙبػت یىی اص رٙجٞ ٝبی سضبیت اص ص٘ذٌی ٔی ثبؿذ.یىی اص ثش٘بٔٞ ٝبی تبٔیٗ
ٔؼىٗ ٔٙبػت دس وـٛس ٔب،عشح ٔؼىٗ ٟٔش ٔی ثبؿذ و ٝدس ػبَ  8711ثباٞذاف ایزبد تقبدَ ٔیبٖ فشض ٚ ٝتمبضبی ٔؼىٗ ثب
حزف لیٕت صٔیٗ،تبٔیٗ ٔؼىٗ الـبس وٓ دسآٔذ  ٚثی ثضبفت،وٙتشَ  ٚرٌٛیشی اص افضایؾ ثی سٚی ٝلیٕت صٔیٗ ٚ
ٔؼىٗ،س٘ٚك ثخـی ث ٝتِٛیذ ٔؼىٗ  ٚافضایؾ حزٓ تِٛیذ ٔؼىٗ،وبٞؾ ٞضیٞ ٝٙبی ٔؼىٗ ( اربس ٜثٟب  ،س ٚ ٗٞخشیذ ) اص ػجذ
ٞضی ٝخب٘ٛاس ،تبٔیٗ ٘یبصٞبی ا٘جبؿتی  ٚآتی ٔؼىٗ  ٚثشلشاسی فذاِت دس دػتشػی ثٔ ٝؼىٗ ٔٙبػت  ٚث ٝتجـ آٖ وبٞؾ فمش ٚ
تبٔیٗ ٔؼىٗ رٛا٘بٖ ٔغشح ٌشدیذ.
فذْ ر بٔقیت ػیبػتٟبی ثىبس ٌشفت ٝؿذ ٜدس صٔی ٝٙی ٔؼىٗ وٓ دسآٔذٞب،ثب اتىب ثٔ ٝغبِقبت عشح ربٔـ ٔؼىٗ دس ػبِٟبی
 8715 ٚ 8711ثیؾ اص پیؾ آؿىبس ؿذٚ.رٛد ٔ 7.5یّی ٖٛخب٘ٛاس فبلذ ٔؼىٗ ّٔىی و ٝاص ایٗ تقذاد  56دسكذ ٔتقّك ث ٝچٟبس
دٞه ا َٚدسآٔذی ثٛد٘ذ ثش ایٗ أش كحٔ ٝی ٌزاؿت.اص ػٛی دیٍش ثٟجٛد كٛست ٌشفت ٝدس ؿبخلٟبی وٕی  ٚویفی
ٔؼىٗ،ثیـتش ؿبُٔ دٞه ٞبی ثبالی دسآٔذی ثٛد.ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘،ٝ٘ٛث ٝسغٓ ثٟجٛد دس ؿبخق ٞبیی چ ٖٛتشاوٓ خب٘ٛاس دس ٚاحذ
ٔؼى٘ٛی،ػٔ ٟٓؼىٗ ثبدٚاْ ٘ ٚؼجت ٞضی ٝٙی ٔؼىٗ ث ٝوُ ٞضی ٝٙی خب٘ٛاس،ایٗ ثٟجٛدٞب دس دٞه ٞبی پبییٗ ربٔقٔ ٝـبٞذٜ
ٕ٘ی ؿذ ( دفتش ثش٘بٔ ٝسیضی  ٚالتلبد ٔؼىٗ .) 81 : 8719 ،
اص ػٛی دیٍش،دس ٔغبِق ٝعشح ربٔـ و ٝػٙذ ساٞجشدی – ارشایی آٖ دس ػبَ  8715تذٚیٗ ٟ٘ ٚبیی ؿذ 55،ثش٘بٔ ٝدس لبِت 9
ٔحٛس پیؾ ثیٙی ؿذ ٜثٛد و ٝیىی اص ثش٘بٔٞ ٝبی آٖ دس ٔحٛس ٔؼىٗ ٌشٟٞٚبی وٓ دسآٔذ،ثش٘بٔ ٝی ٚاٌزاسی حك ثٟش ٜثشداسی
اص صٔیٗ ٔٛػ ْٛثٔ ٝؼىٗ ٟٔش ثٛدٔ.ؼىٗ ٟٔش ثٙٔ ٝؾٛس ایزبد صٔی ٚ ٝٙثؼتشػبصی ثشای تبٔیٗ ٔؼىٗ ٔٙبػت ثشای آحبد ّٔت ٚ
ثٛیظ ٜالـبس وٓ دسآٔذ،تمٛیت ٘مؾ حىٕیتی دِٚت دس أش تبٔیٗ ٔؼىٗ  ٚدس ساػتبی حل َٛث ٝفذاِت ارتٕبفی  ٚتٛإ٘ٙذػبصی
ٌشٞ ٜبی وٓ دسآٔذ ثب سٚیىشد تمٛیت تقب٘ٚی ٞبی ٔؼىٗ ،خیشیٗ ٔؼىٗ ػبص ٟ٘ ٚبد ٞبی حٕبیتی،حلٔ َٛذیشیت یىپبسچٚ ٝ
ٔٙؼزٓ،وبٞؾ ػ ٟٓصٔیٗ دس لیٕت تٕبْ ؿذ ٜی ٚاحذ ٔؼى٘ٛی  ٚحٕبیت ٞ ٚذایت ا٘ج ٜٛػبصی،دس لبِت ثٙذ "د" تجلش1 ٜ
لب٘ ٖٛثٛدر ٝػبَ  8711وُ وـٛس ثب پیـٟٙبد ٚصاست ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی ث ٝفٛٙاٖ ٔتِٛی ثش٘بٔ ٝسیضی ٞ ٚذایت ثخؾ
ٔؼىٗ،تٟی ٚ ٝدس اسدیجٟـت  8711ث ٝتلٛیت ٞیبت ٚصیشاٖ سػیذٌ.شٞ ٜٚذف ایٗ ثش٘بٔ٘ ٝیض اؿخبف فبلذ ٔؼىٗ ّٔىی دٞه
ٞبی دسآٔذی پبییٗ ٔ ٚیب٘ی تقییٗ ؿذ .دس ٕٞیٗ ساػتب پغ اص عی ٔشاحُ اثتذایی  ٚتمؼیٓ وبس كٛست ٌشفت،ٝحجت ٘بْ اص
ٔتمبضیبٖ ا٘زبْ ٌشدیذ.
ػبصٔبٖ ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی پغ اص تغجیك ؿشایظ ٔتمبضیبٖ،ث ٝتخلیق صٔیٗ ٔٛسد ٘یبص ثشای تقب٘ٚی ٔؼىٗ ٔشثٛط الذاْ
خٛاٞذ وشد تب فّٕیبت آٔبد ٜػبصی  ٚاحذاث ٔؼىٗ اص عشیك تقب٘ٚی ٔؼىٗ ثب ا٘تخبة ٔزشی ری كالح ا٘زبْ ؿٛدٚ.اٌزاسی حك
ثٟش ٜثشداسی اص صٔیٗ ث ٝػبوٙبٖ وال٘ـٟشٞب دس ؿٟشٞبی رذیذ ٕٞزٛاس كٛست ٔی ٌیشد ( حجیجی  ٚدیٍشاٖ  .) 9 : 8719ارشای
عشح ٔؼىٗ ٟٔش دس وـٛس دا سای دػتبٚسدٞبیی ثٛد ٜو ٝدس صیش ث ٝثشخی اص آٖ ٞب اؿبسٔ ٜی ٌشدد:


اكالح اٍِٛی ٔلشف ص ٔیٗ ؿٟشی :دس حٛص ٜی ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی،وبالیی و ٝثیؾ اص ٔ ٕٝٞلشف ٔی ؿٛد،وبالیی
ثؼیبس ثب اسصؽ ث٘ ٝبْ " صٔیٗ ؿٟشی " اػت.ؿٟش ثب ادأ ٝحیبت  ٚتٛػق ٝی خٛد٘،یبص ث ٝصٔیٗ ؿٟشی داسد،اػشاف دس
ٔلشف صٔیٗ ؿٟشی خٛد صٔی ٝٙػبص اػشاف دس ػبیش الالْ ٔلشفی ٘ؾیش آة ،ثشق ٌ ،بص  ٚػٛخت ٚػبیظ ٘مّی ٝخٛاٞذ
ؿذ (آئیٙی ) 78 : 8719 ،
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افضایؾ تِٛیذ ّٔی  ٚسؿذ التلبدی



افضایؾ ػغح اؿتغبَ :دس ثخؾ ٔؼىٗ ث ٝاصای ٔ 06یّیبسد سیبَ ػشٔبیٌ ٝزاسی أىبٖ اؿتغبَ ثشای ٘ 866فش ثٛرٛد
ٔی آیذ،أب ثشای ٕٞیٗ ٔیضاٖ اؿتغبَ صایی دس ثخؾ ٘فت ٌ ٚبص ٔ ٚقذٖ ثٔ 766 ٝیّیبسد سیبَ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٘یبص
اػت و ٝدس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚاستجبعبت ٘یض ایٗ سلٓ حذٚد ٔ 76یّیبسد ثشآٚسد ٔی ؿٛد.ثشآٚسد ٞب ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ
 76تب  16دسكذ اص ػشٔبیٌ ٝزاسی ّٔی وـٛس ٕٞ ٚچٙیٗ ػ ٟٓفٕذ ٜای اص اسصؽ افضٚد ٜتِٛیذ ٘بخبِق داخّی دس
حٛص ٜتِٛیذ  ٚخذٔبت،تٛػظ ثخؾ ٔؼىٗ ایزبد ٔی ؿٛد چٙب٘چ ٝدس حبَ حبضش اص عشیك ٔؼىٗ ٟٔش ث ٝفٛٙاٖ
ٔحٛسی تشیٗ ثش٘بٔ ٝػیبػت ٌزاسی ؿذ ٜدس وـٛس،ثبصاس وبسی ای ثٚ ٝػقت ٔ 7یّیٞ 036 ٚ ٖٛضاس ٘فش ثٛرٛد آٔذٜ
و ٝتب و ٖٛٙیه ٔیّیٞ 066 ٚ ٖٛضاس ٘فش رزة ؿذ ٜا٘ذ ( حجیجی  ٚدیٍشاٖ ) 1 : 8719 ،



وٙتشَ ػغح فٕٔٛی لیٕت ٞب  ٚلیٕت ٔؼىٗ



افضایؾ ؿبخق دػتشػی ثٔ ٝؼىٗ



ثٟجٛد تشاوٓ خب٘ٛاس دس ٚاحذ ٔؼى٘ٛی



استمب فذاِت ارتٕبفی



استمب ویفیت ػبخت:اِضاْ ث ٝسفبیت ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ ثشای تٕبٔی ٚاحذٞبی ٔؼىٗ ٟٔش ٘ ٚؾبست فبِی ٝػبصٔبٖ
ٞبی ٔؼىٗ  ٚؿٟشػبصی ثش آٟ٘ب،ثبفج استمب ویفیت ػبخت ؿذ ٜاػت.



ٌؼتشؽ ا٘ج ٜٛػبصی  ٚكٙقتی ػبصی



ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسریٚ:سٚد ؿشوتٟبی ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسری دس عشح ٔؼىٗ ٟٔش فال ٜٚثش ایزبد سلبثت دس ثیٗ ا٘جٜٛ
ػبصاٖ داخّی ثبفج ا٘ج ٜٛػبصی ثب فٗ آٚسی ٞبی سٚص د٘یب  ٚاستمب ػغح اػتب٘ذاسدٞبی ػبخت  ٚػبص ٔی ؿٛد.

عشح ٔؼىٗ ٟٔش دس وٙبس ٔضایبیی و ٝداسد داسای ٔقبیجی ٘یض ٔی ثبؿذ ثغٛس ٔخبَ ػبیت ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش دس ٔىبٖ ٞبیی لشاس
ٌشفت ٝا٘ذ و ٝچٙذاٖ ٔٛسد فاللٔ ٝشدْ ٘یؼت  ٚایٗ خٛد ٔـىّی ایزبد وشد ٜاػت،چشا و ٝایٗ اٍِٛی تغییش حشوت ص٘ذٌی اػت
یقٙی ٔشدْ اص ربیی ث ٝربی دیٍشی ا٘تمبَ دادٔ ٜی ؿ٘ٛذ  ٚایٗ دس حبِی اػت ؤ ٝتٙبػت ثب ٘ٛؿ ٘یبص ٔشدْ فشض ٝكٛست ٕ٘ی
ٌیشد؛یقٙی فشض ٝدس ربٞبیی اػت و ٝتمبضب ثشای آٖ ٚرٛد ٘ذاسد.اص ایٗ س،ٚثشای ایٙىٔ ٝؼىٗ ٟٔش ثتٛا٘ذ رٛاثٍٛی تمبضبی
ٔشدْ ثبؿذ ثبیذ ثب ویفیت  ٚدس ربٞبی ٔٛسد تمبضب ػبخت ٝؿٛدٔ.ىب٘یبثی ٘بٔٙبػت صٔیٗ رٟت احذاث اغّت چشٚطٞ ٜبی عشح
ٔؼىٗ ٟٔش دس دؿت ٞبی حبؿی ٝؿٟشٞب ث ٝثؼیبسی اص ٘بٙٞزبسی ٞب دس ػغح ػى٘ٛتٍبٞ ٜب ٔٙزش ؿذ ٜاػت ( غالٔی : 8719 ،
.) 58

ريش تحقیق
ایٗ پظٞٚؾ اص ِحبػ ٞذف اص ٘ٛؿ وبسثشدی  ٚاص حیج سٚؽ تحمیك،تٛكیفی – تحّیّی ٔی ثبؿذ  ٚثب تٛر ٝثٔ ٝبٞیت ٔٛضٛؿ ٚ
ؿبخق ٞبی ٔٛسد ثشسػی،سٚیىشد حبوٓ ثش ایٗ پظٞٚؾ اص ٘ٛؿ پیٕبیـی ثباػتفبد ٜاص پشػـٙبٔٔ ٚ ٝلبحج ٝس ٚدس س ٚثب ػبوٙبٖ
عشح ٔؼىٗ ٟٔش اػت.چبسچٛة ٘ؾشی ٘یض ثباػتفبد ٜاص سٚؽ اػٙبدی ا٘زبْ ؿذ ٜاػت.
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ومًوٍ مًردی (ارزیابی پريشٌ مسکه مُر در ضُر مطُد)
معرفی محديدٌ مًرد مطالعٍ
ومُوً مُردی مُرد بررسی قرار گرفتً در ایه تحقیق مسکه مٍر مٍرگان شٍر مشٍد است کً در کیلُمتر جادي کمربىدی مشٍد
جادي کارخاوً سیمان شٍرک مٍرگان َاع شدي است.

دسایٗ تحمیك ثٙٔ ٝؾٛس ثشسػی ٔیضاٖ سضبیت ػبوٙبٖ عشح ٔؼىٗ ٟٔش ؿٟش ٔـٟذ ث ٝپضٞٚؾ تٛكیفی – ٔیذا٘ی پشداختٝ
ؿذ ٜاػت.سضبیت ػبوٙبٖ دس ٔ 86قیبس ٔٛسد ػٙزؾ لشاس ٌشفت ٝاػت.ایٗ ٔقیبسٞب ث ٝلشاس صیش ٞؼتٙذ:
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ػٙزؾ سضبیتٕٙذی دس ٔزتٕـ ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش

رذٔ :َٚقیبسٞبی ٔٛسد ػٙزؾ دس ساثغ ٝثب ٔیضاٖ سضبیت ٔٙذی افشاد
ٔقیبسٞب

صیشٔقیبسٞب

تؼٟیالت ٔزتٕـ

أىب٘بت ٔزتٕـ،پبسویٔ ًٙزتٕـ٘،حٔ ٜٛذیشیت ػبختٕبٍٖٟ٘،جب٘ی،فضبی ػجض،خذٔبت
ٚسصؿی،دسٔب٘ی،تفشیحی،تزبسی،ػشٚیغ ٞبی ثٟذاؿتی،خذٔبت پؼتی،تبػیؼبت آتؾ
٘ـب٘ی

دػتشػی  ٚحُٕ فشاٚا٘ی حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی،تٛٙؿ ایؼتٍبٞ ٜب،تٛصیـ ایؼتٍبٞ ٜبٔ،ؼیشدػتشػی ٚ ٜاحذ
ٔؼى٘ٛی (سا ٜپّ،ٝآػب٘ؼٛس،ساٞشٞٚب)،دػتشػی ٔٙبػت ث ٝوبسثشی ٞبی
٘ٚمُ
ؿٟشیٔ،قبثشػبیت
 ٚتقٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی ٔزتٕـ،پبویضٌی أبوٗ فٕٔٛی،تشاوٓ رٕقیت دس داخُ
ٔزتٕـٙٔ،بػت ثٛدٖ دفـ صثبِ ٚ ٝپؼٕب٘ذ

ٔذیشیت
ٍٟ٘ذاسی
التلبدی

ٞضی ٝٙخشیذ،تؼٟیالت ٚاْ ٔؼىٗ

أٙیت

أٙیت ٔزتٕـ ،أٙیت ٚاحذ ٔؼى٘ٛی،الذأبت أٙیتی ٔزتٕـ ثشای وٙتشَ خالف
وبسأٖ،یبسص ٜثب رشایٓ  ٚرٙبیبتٙٔ،بػجت پٙبٍٞبٜ

سٚؿٙبیی  ٚتٟٛیٝ

ٔٙبػجت تٛصیـ سٚؿٙی سٚص ث ٝعٛس یىٛٙاختٙٔ،بػجت تٟٛی ٝعجیقی آپبستٕبٖٚ،ضقیت
سٚؿٙبیی فضبٞبی فٕٔٛی

دیذ ٙٔ ٚؾش

سً٘ فضبٞب،تفىیه حشیٓ ٞبی فٕٔٛی  ٚخلٛكی،دیذ ثٙٔ ٝبؽش ثیش ٖٚػبختٕبٖ

ٚیظٌی
وبِجذی

ٞب،تقذادٚاحذٞبی
اتبق
ٚاحذٔؼى٘ٛی،اثقبدٚاحذٔؼى٘ٛی،تقذاد
ٞبی ٘ٛؿ
ٔٛرٛددسٔزتٕـٞ،ضیٞ ٝٙبی تقٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی،فشْ ػبختٕبٖ،ػجه ٔقٕبسی ... ٚ

سٚاثظ ٕٞؼبیٍی

ٔیضاٖ ؿٙبخت ٕٞؼبیٔ،ٝیضاٖ ساثغ ٝثبٕٞؼبیٞ ٝبٔ،یضاٖ تٕبیُ ث ٝداؿتٗ ٕٞؼبیٞ ٝبی
ٔـبثٔ،ٝیضاٖ دخبِت ٕٞؼبی ٝدس أٛس یىذیٍیشٔ،یضاٖ ٔـبسوت ٕٞؼبیٞ ٝب دس أٛس
ٍٕٞب٘ی

صیؼت ٔحیغی

فضبی ػجضٔٙبػت؛ٛٞا  ٚرشیبٖ ثبدٔٙبػت،آِٛدٌی ك٘ٛی،ث،ٛآِٛدٌی صثبِٝ

ایه معیار ٌا با تٍیً پرسشىامً در قالب سُاالت در بیه تعدادی از ساکىیه ایه شٍرک مُرد ارزیابی قرار گرفتً کً وتایج آن بً
شرح زیر می باشد:

ومُدار  :وتایج حاصل از اطالعات پرسشىامً ٌا از میسان رضایت افراد
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وتیجٍ گیری
سضبیت ٔؼى٘ٛی یىی اص ٔٛضٛفبتی اػت و ٝاوخشا دس صٔیٔ ٝٙحیظ ٞبی ٔؼى٘ٛی ٔغبِق ٚ ٝحبثت ؿذ ٜاػت و ٝثخـی اص حٛصٜ
سضبیت اص ص٘ذٌی ٔی ثبؿذ.
دس ٔغبِقبت ٔـبثٟی و ٝدس حیغ ٝسضبیت ٔٙذی اص ٔحیظ ٞبی ػى٘ٛتی ؿىُ ٌشفت،ٝتمشیجب ٘تبیذ یىؼب٘ی ث ٝدػت آٔذٜ
اػت.ث ٝفٛٙاٖ ٔخبَ،سفیقیبٖ ٕٞ ٚىبساٖ،دس ٔغبِق ٝای و ٝدس ػبَ  8711دس وحّٛ٘ ٝاة ا٘زبْ داد ٜا٘ذٔ،یضاٖ سضبیت ٔٙذی
ػبوٙبٖ ایٗ ٔحّ ٝسا دس حذ ٔتٛػظ اسصیبثی وشد ٜا٘ذ٘.تبیذ حبكُ اص آصٔ ٕٝ٘ٛ٘ ٖٛای ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝسضبیتٕٙذی افشاد اص
ٔزتٕـ ٞبی ٔؼى٘ٛی ؿبٖ دس حذ ٔتٛػظ ثٛد ٜاػت.ث ٝعٛسی و ٝػبوٙبٖ اص ثقذ التلبدی (ٞضی ٝٙخشیذ  ٚتؼٟیالت ٚاْ
ٔؼىٗ) ٘بساضی ثٛد ٜا٘ذ.اص ػٛی دیٍش اص ٔقیبسٞبی سٚؿٙبیی  ٚتٟٛی،ٝأٙیت ٚ ٚیظٌی ٞبی وبِجذی صضبیت داؿت ٝا٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ
ٔقیبسٞبی تؼٟیالت ٔزتٕـ،دػتشػی  ٚحُٕ ٘ ٚمُٔ،ذیشیت ٍٟ٘ ٚذاسی،دیذ ٙٔ ٚؾش،سٚاثظ ٕٞؼبیٍی  ٚصیؼت ٔحیغی سضبیت
٘ؼجی (ٔ تٛػظ) ػبوٙبٖ سا دس ثشداؿت ٝاػت؛ثٙبثشایٗ اغّت ٔقیبسٞبی سضبیت ٔٙذی اص ٚاحذٞبی ٔؼى٘ٛی دس ػغح ٔتٛػظ لشاس
ٌشفت ٝا٘ذ.
اص ایٗ س ٚث٘ ٝؾش ٔی سػذ سػیذٌی ثٔ ٝزتٕـ ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش  ٚافضایؾ تؼٟیالت  ٚأىب٘بت  ٚوبٞؾ ٔـىالتی و ٝػبوٙبٖ ثب
آٖ دسٌیش ٞؼتٙذ دس افضایؾ ػغح سضبیت ٔٙذی اص ٔحُ ػى٘ٛت ؿبٖ ٔٛحش اػت  ٚضشٚست آٖ احؼبع ٔی ٌشدد.
اص رّٕ ٝپیـٟٙبدٞبی اػبػی و ٝثٚ ٝػیّ ٝػبوٙبٖ ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِقٔ ٝغشح ؿذ،ٜفجبستٙذ اص :


ا٘تخبة ٔذیشیت ٔزتٕـ ثب ٔـبسوت ػبوٙبٖ ٔزتٕـ ٔؼى٘ٛی



اػتمشاس ٚػبیُ تفشیحی ٚ ٚسصؿی ٚیظ ٜوٛدوبٖ دس ٔحٛعٔ ٝزتٕـ ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش



استمبی ویفیت تؼٟیالت ٔزتٕـ



ثٟجٛد ٚضقیت دػتشػی ٔزتٕـ ث ٝخذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی ؿٟش اص لجیُ ایؼتٍب ٜاتٛثٛع ٚاحذ  ٚتبوؼی



ثٟجٛد ٚضقیت ثٟذاؿت ٔزتٕـ اص لجیُ ٘ؾبفت ساٞشٞٚب  ٚپّٞ ٝب



یىی اص دغذغٞ ٝبی اػبػی ػبوٙبٖ ٔحذٚدٛٔ ٜسد ٔغبِق،ٝفذْ دػتشػی ث ٝوبسثشی ٞبی خذٔبتی ٔب٘ٙذ ٔشاوض خشیذ
سٚصا٘ٔ ٝی ثبؿذ،ثٙبثشایٗ اػتمشاس ایٗ ٔشاوض دس ٔزتٕـ ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش٘،مؾ ثؼضایی دس ثشآٚسد ٜوشدٖ ٘یبصٞبی سٚصا٘ٝ
ػبوٙبٖ داسد.



اختلبف لؼٕتی اص اساضی ٔؼىٗ ٟٔش ث ٝفضبی ػجض  ٚصٔیٗ ٞبی ثبصی وٛدوبٖ



اص ثقذ التلبدی ثؼیبسی اص ػبوٙبٖ ٔزتٕـ ٞبی ٔؼىٗ ٟٔش ثشای ثبصپشداخت ٚاْ ٔـىُ داس٘ذ  ٚالؼبط ٚاْ خٛد سا
افض ٖٚثش دسآٔذ ٔبٞیب٘ٔ ٝی دا٘ٙذ.اص ایٗ س ٚأیذ اػت دِٚت ٔحتشْ ٘ؼجت ث ٝوبٞؾ الؼبط ٚاْ ٔؼىٗ ٔتمبضیبٖ
عشح ٔؼىٗ ٟٔش الذاْ ٕ٘بیذ تب ٌبٔی اػبػی دس وبٞؾ ٞضی ٝٙص٘ذٌی الـبس وٓ دسأذ ثشداؿت ٝؿٛد.
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