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درآمدِ شهری با رویکرد ریزی مسکنِ اقشار کمهای کلیدی برنامهواکاوی پیشران
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 چکیده

مختلف  در کشورهایت. اس پایدار جامعه یهترین نیازهای انسان و جزئی کلیدی در توسعمسکن یکی از اساسی

 در درآمدویژه برای اقشار کممین مسکن، باهای متنوعی برای تتوسعه، سیاست حال کشورهای دردنیا و از جمله 

جهت های متفاوتی با عنوان »راهکار« برنامه گرفته، های صورتکه تاکنون بر اساس پژوهشت. نظر گرفته شده اس

ظهارات کارشناسان تنها مسکّنی ها طبق ااما این طرح  .گرفته است دستور کار قرار رفع معضالت مسکن شهری در

های کلیدی برای ؛ بر همین اساس هدف این پژوهش، شناسایی پیشرانبوده است این مردم برای زخم متورم

لحاظ  این پژوهش ازباشد. درآمد در ناحیه منفصل شهری نایسر )در شهر سنندج( میریزی مسکن اقشار کمبرنامه

از باشد و می تحلیلی – حاکم بر آن روش توصیفی بررسی، رویکرد موردهای هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه

 یهسپس پرسشنام. ها استفاده شده استو شاخص تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها

های بدست آمده و داده .شهری توزیع شد مسائل یهکارشناس متخصص و خبره در حوز 40 ساختاریافته بیننیمه

سیستم شهری بخصوص در بخش نشان داد که تحقیق نتایج  تجزیه و تحلیل شدند. MICMACافزار از طریق نرم

همچنین بر اساس  کند.را سپری میشرایط ناپایداری ( سنندج)در شهر ناحیه منفصل شهری نایسر  مسکن موجود در

های کلیدی برای تامین و بهبود وضعیت مسکن مورد عنوان پیشرانعامل به  15های انجام گرفته در نهایت تحلیل

درآمد و ضعیف محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند که در این میان نقش عوامل اقتصادی و نیاز برای قشر کم

 باشند.تر میفرهنگی پررنگ -اجتماعی 

  پژوهی، ناحیه منفصل شهری نایسر )سنندج(آیندهدرآمد، ریزی مسکن، اقشار کم: برنامهواژگان کلیدی
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 و بیان مسئله مقدمه -1

ای های شگرفی قرار گرفته است، تحوالتی که در هیچ برههامروزه جهان معاصر در آستانه تحوالت و دگرگونی

زوایای حیات بشری ها و توان بدیلی برای آن سراغ گرفت. انقالبی فراگیر که بر تمامی عرصهاز تاریخ بشر نمی

(. یکی از 40: 1399زاده و همکاران، چیره شده و گسلی عمیق میان گذشته و آینده ایجاد خواهد کرد )شری

ن عناصر و مسکن یکی از مهمتریباشد که تحوالت بسیاری به خود دیده است. ها بخش مسکن میاین عرصه

های مختلف است. چگونگی دستیابی به آن برای گروه بر عدالت فراگیر پایدار مبتنی یعوامل دستیابی به توسعه

ها روی دولتهای پیشدرآمد و کیفیت و کمیت آن، یکی از مهمترین چالشهای کمخصوص گروه جامعه به

مسکن بیش از آنکه ساختاری کالبدی باشد، نهادی است با عملکرد چندبعدی که ابعاد مختلف و جوامع است. 

)زیاری و همکاران،  و پزشکی دارد فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، روانشناختیمکانی، معماری، کالبدی و 

ای در وضعیت اقشار کنندهنیازهای زندگی، نقش تعیینترین عنوان یکی از اساسی مسکن، به(. 212: 1395

ی از پذیر و تأمین مسکن آنها یکگیری اقشار آسیبیند شکلفرآدرآمد دارد. های کمپذیر و گروهآسیب

روندهای د که خود تحت تأثیر عوامل و شوریزی برای این اقشار محسوب میها در برنامهترین چالشاصلی

  (.872: 1399بیرونی است )اسدی و همکاران، 

شکیل ت را شورهرک صادی درگذاری اقتبخش بزرگی از سرمایه ست وا شرصلی با نیاز چهار مسکن یکی از

مسکن همواره جزء نیازهای اولیه انسان بوده و با تکامل (. 73: 1398)ملک افضلی و قاسم شریفی،  دهدمی

های اخیر موضوع توسعه پایدار بشر، مسکن نیز از لحاظ کیفی و کمی مسیری تکاملی طی کرده است. در دهه

های بلندمدت برای زندگی بهتر برنامهریزی کشور، در قالب المللی و نهادهای برنامههای بیناز سوی سازمان

تواند خارج این موضوع دیده شود و رسیدن به مسکنی ها پیشنهاد شده است. مسئله مسکن نیز نمیانسان

رو کارشناسان مناسب و پایدار که همسو و همگام با توسعه باشد از نیازهای امروز جامعه ما است. از این

(. بخش مسکن خود به 138: 1399آن ارائه دهند )فنی و همکاران،  برآنند تا راهکارهایی جهت رسیدن به

ها تنهایی به عنوان راهبرد تحقق پایداری است و از طریق بکارگیری راهکارهای سیاست پایدار است که دغدغه

کیفیت، مصرف های بیی، فقر، دسترسی به سکونتگاههای حاصل از رشد شهری، تغییرات آب و هوایو چالش

توان کاهش داد. این در حالی است که نیروی پنهانی و پتانسیل های زیست محیطی را میآلودگی انرژی و

ها و موجود در مسکن برای بهبود رفاه اقتصادی و توسعه اجتماعی آشکار خواهد شد. موضوعی که در برنامه

-UN) ده استهای مسکن مشارکتی برای دستیابی به اهداف پایداری به خوبی در نظر گرفته شسیاست

HABITAT, 2012 .) 
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ها خواهد بود و تنها کسانی توانایی ایستادگی تردیدی نیست که جهان آینده جوالنگاه تحوالت و ناپایداری

یر بشتابند و حتی دستانه به پیشواز تغیگرانه و پیشای کنشدر برابر رویدادها و حوادث را دارند که به شیوه

پژوهی با مدیریت هوشمندانه آینده تغییرهای دلخواه باشند. در این بین دانش آیندهگر خود عامل و کنش

گیری از اصول نوین تواند با بهرهبینی را داشته و میثبات و غیرقابل پیشتوانایی مدیریت در محیط پویا، بی

برای حساس کردن  پژوهی ابزاری استمدیریتی، زمینه خلق و معماری آینده مطلوب را فراهم سازد. آینده

ها مغلوب آن ها درباره موضوعات خارج از سازمان و در حال پیدایش، پیش از آنکه سازمانمدیران سازمان

های متفاوت بشری، مسائل سازد متناسب با نسلها را قادر میمدیران سازمانابزار، حوادث شوند. در واقع این 

 (. Gordon, 2008: 23) برای رویارویی با آنها آماده کنندمشترک را شناسایی و برنامه سازمان و جامعه را 

های غیررسمی سکونت ی شهر سنندج و در سکونتگاهنفر در حاشیه 197٥32، 138٥بر اساس سرشماری سال 

و بر طبق اظهارات استانداری، شهرداری 139٥داشتند. اما بعد از گذشت یک دهه و بر اساس سرشماری سال 

هزار نفر  2٥0نفری شهرستان سنندج یعنی جمعیتی بیش از  ٥010٦9رصد از جمعیت د ٥1و مدیران شهری، 

های غیررسمی در بررسی روند تکوین و گسترش سکونتگاه .های مذکور سکونت داشتنددر منطقه و محدوده

ه شکل گرفته و اواخر این دور 13٥٥تا  134٥های نشینی در سالسنندج، گویای آن است که نضج اولیه حاشیه

نشینی در این شهر همچنین وضعیت حاشیه .به طور واضح و روشنی در ساختار کالبدی شهر نمایان بوده است

درصد از مساحت سنندج اسکان پیدا  15مردم این شهر تنها در  درصد از ٥1اکنون بالغ برای است که همبه گونه

و خودرو شهر سنندج است.  )منفصل شهری( اینایسر، یکی از نواحی حاشیه ی منفصل شهریناحیه .اندکرده

 7730نفر و  53٦7٨آخرین آمار رسمی در طرح توانمندسازی نایسر، برابر با  مطابق 1393جمعیت آن در سال 

روستایی دارد اما به دلیل قرارگیری در حریم شهر عالوه بر جذب سرریز جمعیتی  امحله منش خانوار بوده است. این

)سجادی و  درآمد قرار گرفته استمهاجران روستایی سایر نقاط شهرستان و افراد کمسنندج، مورد توجه  شهر

بسیاری از واحدهای مسکونی در این محله به صورت غیرقانونی ساخته شده است و با  (.٨4: 1397همکاران، 

 معابر و کیفیت پایین مسکن، مشاغل کاذب و غیررسمی، پوشش نامناسب معابر، جریان فاضالب در مشکالتی مثل

ریزی های کلیدی برنامهدر این تحقیق سعی شده است که پیشران .فضاهای عمومی، ازدحام جمعیتی و... روبروست

تواند در چنین تحقیقی می ضرورت انجامپژوهی شناسایی شوند. مسکنِ اقشار کم درآمدِ شهری با رویکرد آینده

بنابراین در اینجا . باشدمساکن  این کمیت و کیفیت بودهای تأثیرگذار جهت بهضرورت آگاهی و شناخت از مؤلفه

 شوند:سواالتی بدین شکل مطرح می

 ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج کدامند؛ ودرآمد ریزی مسکن اقشار کمعوامل کلیدی بر وضعیت آینده برنامه( 1

 میزان است؟میزان تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده سیستم به چه ( 2
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 روش پژوهش -2

درآمدِ شهری ریزی مسکنِ اقشار کمهای کلیدی برنامهپیشرانپژوهی، به شناسایی پژوهش حاضر با رویکرد آینده

پردازد. این می و بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل در ناحیه منفصل شهری نایسر )در شهر سنندج(

 - حاکم بر آن روش توصیفی بررسی، رویکرد های موردبا توجه به مؤلفه لحاظ هدف کاربردی است و پژوهش از

ها استفاده شده است. در این زمینه، و شاخص تحلیلی است. از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها

موضوع  یهزمینشده در  آنالین، مروری نوشتارهای منتشر آوری متغیرها از مقاالتاول برای جمع یهدر مرحل

شهری  مسائل یهساختاریافته بین کارشناس متخصص و خبره در حوزنیمه یهاستفاده شد؛ سپس پرسشنامتحقیق 

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری  توزیع شد و از آنها خواسته شد تا در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع به متغیرها، بر مبنای

تأثیر  یهمنزل بدون تأثیر، »یک« بهی همنزل . در این امتیازدهی »صفر« بهامتیاز دهند« 3»تا « 0»با اعدادی در طیف 

است. سپس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شد  معنای تأثیر زیاد تأثیر متوسط و »سه« به یهمنزل ضعیف، »دو« به

به امتیاز تأثیرگذاری و  غیرمستقیم هرکدام از عوامل سنجیده شود و با توجه تا تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و

وهی یعنی ژپافزار تخصصی آیندهنرم. برای این منظور از دست آیند های کلیدی بهپیشران تأثیرپذیری عوامل،

مورد  یهحوز های مهم درافزار بدینگونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفهروش این نرم. استفاده شده است 1مکمیک

هم توسط  این متغیرها با نظر را شناسایی کرده و آنها را در ماتریس اثرات وارد نموده و سپس میزان ارتباط میان

گذارند. ها تأثیر میمتغیرهای موجود در ستون شود. متغیرهای موجود در سطرها بر رویخبرگان تشخیص داده می

 توان با نموداراین ماتریس را می. ها، تأثیرپذیر هستندستون یترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار و متغیرها بدین

 .متناظر آن نمایش داد
 

 

 متقاطع. تاثیرپذیری / تاثیرگذاری متغیرها در تحلیل اثرات 3شکل 

 (18: 139٥)فنی و کاظمی، 

 
1 MICMAC 

 متغیرهای دووجهی متغیرهای تاثیرگذار

 متغیرهای وابسته

ورود  ریسک

 کم تاثیرخروج

 متغیرهای مستقل
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آیا سیستم پایدار  .پراکنش عوامل بر روی این نمودار گویای آن است که سیستم در چه وضعیتی قرار داردی هنحو

های پایدار است. در سیستم تحلیل عوامل تأثیرگذاری هاست یا ناپایدار؟ این فهم اولیه از وضعیت سیستم بر نحو

و برخی دارای تأثیرپذیری باال هستند.  است، یعنی برخی عوامل دارای تأثیرگذاری« L»صورت  پراکنش عوامل به

شود. تأثیرگذار، عوامل تأثیرپذیر و عوامل مستقل مشاهده می های پایدار مجموعا سه دسته عواملبنابراین در سیستم

ها عوامل در حول پایدار است. در این سیستمهای تر از سیستموضعیت پیچیده های ناپایدارمقابل، در سیستم در

 تحلیل این(. 4)شکل  اند و عوامل در اکثر مواقع حالتی بینابینی دارنددر تمامی صفحه پراکنده محور قطری بردار و

است. این عوامل  ها دخیلتر است، زیرا عوامل بیشتری در این سیستمهای پایدار پیچیدهها نسبت به سیستمسیستم

عوامل دووجهی که خود  -2تأثیرگذار؛  کننده یاتعیینعوامل  -1 شوند که شاملوع به پنج دسته تقسیم میمجم در

عوامل  -4سیستم؛  یهعوامل تأثیرپذیر یا نتیج -3 شود؛عوامل ریسک و هدف تقسیم می یهدارای دو زیرمجموع

 .تنظیمی هستند عوامل -5شود؛ یاهرمی ثانویه تقسیم م مستقل که خود به دو بخش عوامل گسسته و عوامل

 

 
 . پایداری یا ناپایداری سیستم4شکل 

 (181: 139٦پور و همکاران، )ساسان 

مورد نظر نباید ی هخبرگان بر کمیت کلی ارجحیت دارد و حجم نموندر مطالعات سناریوی مبنا، تخصص و دانش 

 همنظور انتخاب آگاهان در این پژوهش به(. 1٨9: 1399)جاهدقدمی و همکاران،  نفر باشد 25کمتر از 

گیری هدفمند، نمونه کار بردن روش گیری هدفمند استفاده شده است. اساس بهکنندگان، از روش نمونهشرکت

. پژوهش داشته باشند یهماهیت پرسشنام انتخاب گروهی از خبرگان است که بررسی عمیقی یا فهم کلی نسبت به

مسائل شهری،  یهتن از کارشناسان خبره در حوز 40آماری این پژوهش ی ها استناد به توضیحات فوق، جامعب

و برخی از اساتید دانشگاهی متخصص ، مهندسان مشاور سنندج )مناطق شهری مختلف( شامل کارشناسان شهرداری

 محور تاثیرپذیری

 محور تاثیرگذاری محور تاثیرگذاری

 محور تاثیرپذیری
 سیستم ناپایدار سیستم پایدار
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نظر بررسی و تأیید شد.  مورد استفاده توسط کارشناسان مورد یهمطالعه هستند. روایی پرسشنام مورد یهدر حوز

باشد می 0.7٦9)عدد بدست آمده  آزمون پایایی پرسشنامه پژوهش نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شده است برای

 وب و قوی بین سواالت است(.که نشانگر همبستگی مطل

پرسشنامه  هایی همچون مصاحبه ودر این مرحله متخصصین و کارشناسان خبره در حوزه مسکن با استفاده از روش

سیستم مورد تحلیل قرار  یمورد پرسشگری قرار گرفتند. نظرات آنها در مورد عوامل تأثیرگذار بر وضعیت آینده

 .حوزه مختلف به شرح زیر استخراج شدند 7در متغیر  57در نهایت تعداد  گرفته و

 در نایسر )سنندج( درآمدریزی مسکن اقشار کممتغیرهای اولیه مؤثر بر وضعیت آینده برنامه. 2جدول 

 متغیرها عوامل

 اقتصادی

وضعیت اقتصاد کالن، قیمت زمین و مسکن، نرخ تورم، سرمایه مالی خانوار، نظام مالیاتی، 

های کالن اقتصادی، هزینه تأمین مسکن، بودجه تسهیالت بانکی، سیاست گذاری،سرمایهاشتغال، 

 ساالنه و اعتبارات فقرزدایی، حجم نقدینگی.

 کالبدی

های شهری، خدمات شهری و رفاهی، ساخت مساکن قابل مدیریت زمین، تأسیسات و زیرساخت

نظام تفکیک قطعات، کنترل و ضوابط و مقررات فضایی و ساختمانی،  برآورد، کیفیت مسکن،

 زمین، الگوی توسعه مسکن. نظارت کیفی، بافت فرسوده شهری، ترکیب کاربری

 اجتماعی و فرهنگی
های هدف، تقویت فرهنگ زندگی در واحدهای کوچک، مشارکت اعتماد نهادی، گروه

 شهروندان، سرمایه اجتماعی، جنسیت سرپرست خانوار.

 جمعیتی
شهرنشینی )رشد طبیعی و مهاجرت(، ساختار هرم جمعیتی میزان خانوارهای فاقد میزان رشد 

 مسکن، ازدواج و نرخ تشکیل خانوار، بعد خانوار.

 کالن

های تأمین مسکن، وضعیت عرضه و تقاضا، تجارب موفق جهانی، دالالن و سوداگران، سیاست

های توسعه ی مسکن، طرحدرآمدی متفاوت، توزیع جغرافیای تقاضا هاینشینی، دهکحاشیه

 شهری، توجه به مهاجر یا بومی بودن متقاضیان.

زیست محیطی و 

 جغرافیایی

شرایط اقلیمی، وضعیت بهداشتی، مخاطرات طبیعی، سیستم فاضالب و دفع زباله، مکانیابی، 

 سازگار، فضای سبز. هایهمجواری با کاربری

 سیاسی و مدیریتی

نهاد و بخش های مردمن در بخش مسکن، تشکلحکمروایی مطلوب شهری، مدیریت کال

محور، امنیت عمومی، مدیریت یکپارچه، مدیریت منابع خصوصی، مدیریت تخصص

 یافته، اراده سیاسی.اختصاص

 

بار در نظر گرفته  2بوده و تعداد تکرارها  57*57مک افزار میکدر تحلیل انجام گرفته، ابعاد ماتریس در نرم

 73ی آن است که بیش از دهندهدرصد است که این میزان نشان 73.13شده است. شاخص پرشدگی ماتریس نیز 
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رابطه  1010، 0رابطه دارای اثرات متقاطع  ٨73رابطه؛  237٦اند. از مجموع درصد، موارد بر یکدیگر تاثیر گذاشته

نتایج  اینهستند.  3رابطه دارای اثرات متقاطع  ٦1٨و  2رابطه دارای اثرات متقاطع  74٨، 1 دارای اثرات متقاطع

شدت زیاد، درصد  بیانگر آن است که تعداد روابط با اثرگذاری کم نسبت به سایر روابط زیاد است و روابط با

یستم بازآفرینی مشخصات س کمی را از مجموع روابط تشکیل داده است. پس از تحلیل سازمان فضایی و

 .شودعوامل پرداخته میو غیرمستقیم  مورد مطالعه، به تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم یهمحدود

 های ماتریس اثرات متقابلی داده. تحلیل اولیه3جدول 
 درصد پرشدگی جمع سه دو یک صفر تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 73.13 2376 618 748 1010 873 2 57 مقدار

 

 مبانی نظری -3

 ی تحقیقپیشینه -3-1

مسکنی و بدمسکنی( مسکنی، تنگمسکنی، کمشود که معضل مسکن )بیپژوهش در زمینه مسکن از زمانی آغاز می

ها و یابد و تبعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کالبدی، و فضـایی آن بـه دیگـر بخشجنبه بحرانی می

پژوهش مسکن در ایران از زمانی آغاز شد که مسأله . گستراندجامعه و اجتماع شهری و روستایی دامن میاقشار 

هاست گردد و از همین سالبرمی 1340 یهمسأله به آغاز ده مسکن از مرحله معضل به مرحله بحران درآمد، و این

 ٦0حدود با گذشت . شودبزرگ شروع میهای کشور و استانی و... که تحقیقات در زمینه مسکن در ادبیات شهر

ها رغم تالشروستایی، علی سال از آغاز پیدایش مسأله مسکن و شروع تحقیقات مسکن در ایران در نقاط شهری و

مانده است و تأثیر  ها دچار ضعف و نارسایی جدی است. پژوهش هنوز در حد توصیفی و آماری باقیو دقت

در (. ٦: 1392)زنگنه،  است های مسکن بسیار ناچیز بودهها و برنامهسیاستهایی در تدوین ها و همایشپژوهش

ارتباط با موضوع پژوهش، تحقیقات داخلی و خارجی زیادی صورت گرفته است. در ادامه به چند نمونه از این 

 شود: می تحقیقات اشاره

های مین مسکن گروهات یهجهانی در زمینای به بررسی تجارب در مطالعه (1390) خدایی و میرهتحقیقات داخلی: 

ی هدرآمدها در چهار دستمین مسکن کماهای تطورکلی، سیاست نتایج نشان داد که »به .درآمد شهری پرداختندکم

 های منتج از راهبردمین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات و سیاستات سیاست ساخت مسکن، سیاست

در بررسی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار، ( 1391) نیا و انصاریحکمت«. گیردتوانمندسازی قرار می

مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که  ٨5و  75، ٦5های مسکن را طی سال های کمی و کیفیشاخص

ناسب م راهکارهای SWOTپایدار روند افزایشی داشته است و در نهایت از طریق راهبرد  یهتوسع در دهه اخیر
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نگاری آینده( در تحقیقی با عنوان »1399د. شاهیوندی و همکاران )انوضعیت مسکن این شهر ارائه نموده جهت بهبود

« به نتایج روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع اصفهان با استفاده از ٨ یهآوری مسکن در منطقتاب

اساس ماتریس تحلیل اثرا متقاطع، منجر به  بر افزار سناریو ویزاردنتایج حاصل در نرممشخصی دست یافتند. 

های »قیمت ترین سناریو، شاخصترتیب در محتمل سناریوی محتمل در این حوزه شده است. بدین 7شناسایی 

ها« بدون تغییر افزایشی و شاخص »پراکنش کاربری دارای روند« هازمین«، »مالکیت خصوصی« و »ارتفاع ساختمان

وری آبشاخص »ارتفاع ساختمان«، دارای مطلوبیت نسبی در افزایش تا جز در به روند خواهد بود که این تغییر

اصفهان، در آینده رو به افزایش )بهبود وضعیت(  8 یهآوری مسکن در منطقبتا هستند. بر این اساس، وضعیت

 .است

 های غیررسمی در برزیل برای حل مسئلهدر بررسی آینده سکونتگاه(، 2001) 2و سوزا 1رجی: فالویوتحقیقات خا

 معتقد به برقراری ارتباط منطقی و کارآمد بین قوانین استفاده از زمین، تکوین و توسعه روش توانمندسازی مسکن،

 3باشند. گویبلمی صادی در این بخشبرای پایداری بازار زمین شهری و حرکت به سمت پایداری اجتماعی، اقت

جنوبی، به  هزینه در آفریقایهای مسکن کمپایدار شهری و چالش یهدر پژوهشی با عنوان توسع(، 2007)

های بافت ها وپس از آپارتاید شهری در مورد ناپایداری اجتماعی و زیست محیطی در زاغه های دولتنگرانی

مین اهزینه، باید تنموده و دولت در جهت ایجاد یک زیستگاه پایدار با رویکرد مسکن کمفرسوده و غیررسمی اشاره 

های آموزش و فرصت های شغلی،نیازهای اولیه بهداشتی، سالمت ساکنان، بهبود سیستم فاضالب، ایجاد فرصت

ریزی مسکن ولویت برنامها را در... هزینه وپرورش، اجاره پایین، مقرون به صرفه بودن مسکن، مصالح ساختمانی کم

آپارتاید مانعی جدی بر سر راه  نشینان قرار دهد. اما خصلت نژادپرستانه شهری به عنوان میراث ماندگارزاغه

پایدار مسکن و نقش قوانین  یهدر مطالعه توسع(، 2011) 4. اوالهزینه خواهد بودهای مسکن پایدار و کمبرنامه

های زیست محیطی، فقر شهری، انجام داد به مشکالت آلودگی س در نیجریهریزی که بر روی شهر الگوبرنامه

 - های روستاکه در اثر مهاجرت و...نشینی شهری، ترافیک، زاغه های فرسوده، کمبود امکانات و خدماتبافت

اند اشاره نموده و در جهت کاهش این مشکالت مساکن بوجود آمده شهری و متعاقب آن گستردگی شهر و رشد

استانداردهای الزم جهت ساخت و سازها را ضروری دانسته و در جهت  پایدار مسکن و تعیین یهریزی توسعبرنامه

 .ریزی را با نظارت مستقیم دولت را پیشنهاد نمودبرنامه هایاجرای این راهکار تشکیل تیم

 

 
1 Flavio 
2 Souza 
3 Goebel 
4 Ola 
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مین اها مسئولیت تافزایش این نیاز دولتبا  20قرن  با رشد جمعیت شهرها نیاز به مساکن جدید احساس شد و در

تعریف و مفهوم عام مسکن د. مسکن ارائه کردن های جدیدی را در امرعهده گرفتند و سیاست مسکن مردم را به

رفی، از ط(. ٨7: 1393)زرگر و همکاران،  شودمحیط مسکونی را شامل می یک واحد مسکونی نیست، بلکه کل

طور مستقیم در  تواند با ضمانت زندگی بهگذارد و میزندگی انسان اثر می رضایتمندی و کیفیتمفهوم مسکن در 

 ایبودن، سرمایه قابل جایگزین هایی همچون غیردلیل ویژگی کاالها به مسکن نسبت به سایر. ارتباط قرار گیرد

ابرابری و در عین حال همبستگی اجتماعی ن یهتواند عامل عمدنمی بودن بودن، و غیرمنقول هزینه بودن، بادوام و پر

رو، میزان از این(. Gallen, 2010: 860) سطح زندگی است رود. مالکیت مسکن نشان آشکار ارتقایشمار می به

های عنوان یکی از شاخص شهری چه در نواحی روستایی به دستیابی به وضعیت مطلوب مسکن چه در نواحی

مسکن در شهرها  یهدرآمد برای تهیاقشار کم. شودمی اجتماعی در کشورهای جهان محسوب - اقتصادی یهتوسع

 خود تا یهمسکن خود، مصالح و ترکیب خان یهعت و اندازوس امرحله؛ یعنی انتخاب محل سکونت ت از اولین

آوردن به بازار  رویز اند. بنابراین، این اقشار جمواجه ا مشکالت فراوانیمجوز و تسهیالت برای ساخت خانه ب

هایی که بر یاستبه لحاظ تاریخی، س(. ٨72: 1399)اسدی و همکاران،  دیگری ندارند یهغیررسمی مسکن چار

اند. ار محیطی آن معطوف کردهاند توجه اندکی به آثدهکید ورزیاطبقات با استطاعت پایین ت ساخت مسکن برای

شهرها  یهمسکونی در حاشی یهپراکندگی الگوهای توسع هواحدهای مسکونی در مرکز شهرها ب ساخت اینگونه

 (.Katz and Terner, 2008: 320) تانجامیده اس

علت روند  به 1330 یهده ساز نبوده است، اما پس ازچندان مسئله 1330 یهمشکل مسکن در ایران قبل از ده

 یهتشویق مهاجرت روستائیان و رشد فزایندهایی که به جهت گسترش صنایع مونتاژ و سیاست چرخش اقتصاد در

مشکالت در این گونه شهرها جدی شد؛ از جمله  منجر شد، مسائل و و شهرهای متوسط و کوچک کالنشهرها

کیفی واحدهای مسکونی. به لحاظ  شهرها، افزایش تراکم، و کمبود کمی و یهها در درون و حاشیگسترش زاغه

در دهه اول د. وجود دار شهرهای ایران یهدرآمد، در همهای کمه مسکن گروهویژ مسکن، به یهجغرافیایی، مسئل

های برای سال ایهسال برنام 5در پی عدم اجرای برنامه ششم، بعد از  13٦7تا  1357های بعد از انقالب بین سال

و به ویژه شهرهای بزرگ،  هرهانشینی در شرویه حاشیهتدوین شد. در این دوران به دلیل گسترش بی 13٦٦تا  13٦2

پرداخت وام رهنی ارزان در  یناز امر تهیه مسکن، به واگذاری زمین تغییر یافت و همچنمحور سیاست دولت 

کرد ولی با شروع جنگ و به  داانقالب ساخت مسکن بهبود نسبی پی های بعد ازدر سال ،دستور کار قرار گرفت

 ت.زولی داشاین روند سیر ن 13٦2ا ت ٦0ای هالویژه از س
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 های قبل و بعد از انقالب اسالمی ایرانمسکن در برنامه .1جدول 

 توضیحات سال اجرا نام برنامه 

می
سال

ب ا
قال

ل ان
قب

 

 1334 - 1327 برنامه عمرانی اول

برنامه به شهرسازی اختصاص یافت اما در مورد ساخت  درصد از کل اعتبار 2٨در این برنامه بیش از 

سازی ارزان قیمت مهمترین سیاست مسکن خانه. گذاری کلی اکتفا شدتنها به نوعی هدفمسکن 

توان سراغ برنامه می هایی که از ایندر مجموع با همه کاستی .در برنامه عمرانی اول بوده است

ای و نقطه عطفی در نظام مدیریتی کشور تلقی برنامه به عنوان آغاز حرکتی توانرا می داشت آن

 .کرد

 1341 - 1334 برنامه عمرانی دوم
مسکن ارزان قیمت  ان از احداثوتهای بخش مسکن در برنامه دوم میاز جمله مهمترین سیاست

های ادارات ها و واگذاری زمین به تعاونیها، گودنشیننشیندرآمد، حاشیهاسکان اقشار کم برای

 اشاره کرد. ... کارگران وهای خاص چون کارمندان، مسکن گروه جهت احداث

 134٦ - 1341 برنامه عمرانی سوم

درآمد، تأمین حداقل واحدهای های ارزان قیمت برای طبقه کماهداف اصلی برنامه سوم، ساختن خانه

المللی استانداردهای بین ها وهای اداری مطابق روشمسکونی شهری و روستایی، و ایجـاد ساختمان

پراکنده  هایاقلیمی ایران بوده است. در این برنامه هماهنگی بین فعالیتبا توجه به شرایط 

 . ینی نشده بودهای دولتی و بخش خصوصی نیز پیشبدستگاه

برنامه عمرانی 

 چهارم
1347 - 1351 

هدف  .در این برنامه، سیاست مسکن عمدتاً حول دو محور و با دو هدف متفاوت متمرکز شده است

دهای مسکونی حتعداد نفرات در اتاق یا واحد مسکونی و در حقیقت افزایش متراژ واکاهش  اول،

 .هاستنشینحاشیه درآمد مانند کارگران، کارمندان وتأمین مسکن اقشار کم و هدف دوم،

 135٦ - 1352 برنامه عمرانی پنجم

 شودبرنامه بخش مسکن ارزیابی میترین ترین، و درعین حال در عمل، ناموفقبرنامه پنجم پرتالطم

های سازمانی کارگران، های اجرائی مسکن در برنامه پنجم عمرانی شامل برنامه احداث خانهبرنامه .

 یههای ارزان قیمت و برناماحداث خانه یههای سازمانی کارمندان، برناماحداث خانه برنامة

 .باشدتأمین مسکن می های اعتباری برایکمک

د 
بع

می
سال

ب ا
قال

ان
 

 1372 - 13٦٨ برنامه اول توسعه 
 از جمله انتظاراتی که در برنامه اول از بخش مسکن وجود داشت، ادامه جدی روند بازسازی مناطق

 .طلبیدای را میاز جنگ با نرخ باالی تخریب بود که خود برنامه مدون و طرحریزی شده آسیب دیده

 137٨ - 1373 برنامه دوم توسعه 

های آزادسازی اقتصادی و رشد مبتنی بر بازارها برنامه دوم توسعه در شرایطی تدوین شد که سیاست

مین اهمچون استفاده بهینه از زمین و ت گذاری مطرح بود. مسائلیمحور اصلی سیاست به عنوان

 لیسازی از مهمترین اهداف اصهای فرسوده و تشویق انبوهپذیر، نوسازی بافتمسکن اقشار آسیب

 بود.

 13٨3 - 137٨ برنامه سوم توسعه 

این برنامه از نظر بخش مسکن در زمانی تهیه گردید که این بخش وارد یک رکود شده بود در این 

درآمد و آزادسازی بازار مسکن های کمهای قبلی بر حل مشکل مسکن گروهمانند برنامه برنامه نیز

های مورد تأکید در برنامه سازی از جمله سیاستانبوهسازی و حمایت از کوچک .تأکید شده است

 .است مسکن

 13٨٨ - 13٨4 برنامه چهارم توسعه 
سازی و کیفیت ابنیه به ویژه مساکن، هویت فرهنگی در برنامه چهارم توسعه بیش از هر چیز به مقاوم

 .پذیر اهمیت داده شده استو حمایت از اقشار آسیب مسکن

 د.ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تصویب گردی در جهت 1394 - 1390 برنامه پنجم توسعه 

 (81 – 7٥: 1392منبع: )زنگنه، 
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 پژوهیآینده -3-2

ریزی و اقدام در خصوص علوم و فنون گیری، طرحهای مطالعه و سپس تصمیمپژوهی، اصول و روشآینده

های مختلف بررسی و مطالعه های علمی و مدلپژوهی، تفکرات فلسفی و روشآیندهمرتبط با آینده است. 

پژوهی، ابزاری برای کند. لذا آیندهاحتمالی را ترسیم می آینده را مطرح و با استفاده از آنها آینده بدیل و

واقع دانش و  پژوهی درآینده(. 41: 1399زاده و همکاران، معماری و مهندسی هوشمندانه آینده است )شری

کند و از طریق کاهش می های احتمالی آینده بازها و چالشنسبت به رویدادها، فرصت معرفتی است که دید مردم را

همگان اجازه  های هوشمندانه مردم و جامعه را افزایش داده و بهانتخاب ها و تردیدهای فرساینده، تواناییابهام

گرایش و خواست انسان به آینده،  ریزی،برنامه. کجاها باید بروند ند بروند و بهتواندهد تا بدانند که به کجاها میمی

پژوهانه به شیوه مدرن در هآیند شالت اما نخستین(. 55: 1395)نعیمی و پورمحمدی،  حل مشکالت در آینده است

تعاریف  پرطرفدارترینیکی از « بن مارتین و جان آیروین»در اندیشگاه رند آغاز شد.  194٨آمریکا به سال 

مند، به کوششی روش نگاری، فرآیندی است پیچیده به سویاند: »آیندهپیشنهاد کرده 19٨3نگاری را در سال آینده

تحقیق راهبردی  علم، فناوری، اقتصاد و جامعه، با هدف شناسایی سطوح منظور توجه درونی به آینده بلندمدت

نژاد و همکاران، )حاتمی گیردمی« بزرگترین منافع اقتصادی و اجتماعی تهای عام نوظهور، به سماحتمالی فناوری

؛ رویکرد فرآیند ذهنی اجتماعی؛ یک قیتالبه عنوان ابزار علم، فناوری و خ نگاریامروزه، آینده (.44 – 43: 139٦

گیری سازمانی جهت؛ بینی تغییرات زیست محیطیپیش؛ های مشترک بلندمدتمشارکتی برای ایجاد شناخت و بینش

و رفاه بشر  پژوهان، حفظ و بهبود سطح آزادیترین هدف آیندهکلی. دهدهای اجتماعی را پوشش میچالش آینده و

مطالعات . کنندمی های مختلف برای آینده دنبالکه به منظور کشف انتخاب های منظمیالبته با کاوش. است

مناسب؛  های ارزشیابیو با تمرکز بر چهارچوب؛ های بنیادیوهشجهت پژ هاانتخاب حق تقدم نگاری برایهآیند

های مختلفی بنابراین، ابزارها و بینش های گوناگون کمک نماید؛محققان و پژوهشگران در رشته ش است بهالدر ت

 Godet and Durance, 2011; Ratcliff and Krawczyk, 2010; Tamer andگیرند )میرا بکار 

Shawket, 2011; Shearer, 2005.)  

 

 

 

 

 دو نوع نگرش به آینده .1شکل 

 (.874: 1399)اسدی و همکاران،  

حا آین

 ده

حا

 ل

آی

آینده واحد و 

های امکان آینده
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 ریزی مسکنبرنامه -3-3

اقتصادی و  های اجتماعی،شود که در آن فعالیتمحسوب میریزی شهری ریزی مسکن جزئی از نظام برنامهبرنامه

یافته تطابق یافته وهای درون مکانی و واحدهای مسکونی جزئی از فضاهای تغییر شکلفرهنگی جزئی از فعالیت

گیرد. بر همین می ریزی مسکن مورد توجه قرارشود که بر حسب موضوع در چهارچوب برنامهشهری محسوب می

محدودیت منابع و  ریزی مسکن با تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی و توجه بهاساس برنامه

د اقتصادی سر و کار دار های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی وهای ویژه با چهارچوبها و تکنیکاستفاده از تئوری

ری، به چگونگی تخصیص و ریزی شهریزی مسکن به عنوان جزئی از نظام برنامهبرنامه(. 25: 13٨5)پورمحمدی، 

ریزی مسکن بر اساس شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل عمیق شود. برنامهسکونتی اطالق می توزیع زمین به نیازهای

بینی نیازهای ، به پیش..(ابعاد و عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و.)مسکن و عوامل مؤثر بر آن ی هابعاد گسترد

 بینی نیاز به سکونت در آینده،پردازد. در فرایند پیشزمانی تقاضا می یهماهیت و گسترسکونت با توجه به ی هآیند

)زنگنه،  ریزی مسکن به دنبال نزدیک کردن تقاضا به عرضه و به عبارتی ایجاد تعادل نسبی بین آنها استبرنامه

به رشد و تحول ابعاد خانواده  مسکن همواره بر تحوالت جمعیتی متکی بوده و با توجه ریزیبرنامه(. 24: 1392

ریزی گیرد. در برنامهصورت می جمعیت مبتنی بر روندهای موجود تحوالت جمعیتی گیرد. برآوردصورت می

این رو  توان مالی خانوار است. از است که مهمترین عامل در تأمین و یا بهبود مسکن، همواره بحث بر این بوده

های شغلی و ایجاد فرصت تأمین مسکن حداقل، برنامه هایز طرحسوم در بسیاری ا تجربه کشورهای جهان

امروزه احتیاج زیاد مردم به (. ٦0: 139٦)لطیفی و همکاران،  در نظر گرفته شده است مین درآمد بیشتراهای تروش

داخلی مسکن است از عناصر  را در پی داشته است که بیشتر ابعاد کمی دارد و ممکن واحدهای مسکونی، مطالعاتی

و چگونه در رابطه با جمعیت  اینکه چگونه این عناصر در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند صحبت شده باشد، ولی در

 ,Adams, 2005; Shahli, 2014; Dumreicher and Kolb) توجه شده است استفاده کننده باشند، کمتر

2008; Westaway,2006; Golubchikov, 2012; Rioux and Werner, 2010;.) 

 درآمدمسکن اقشار کم -3-4 

 باالخص خانوارهای کم درآمد کشور اقشار گوناگونت ی اخیر یکی از مهمترین معضالتأمین مسکن در چند دهه

از آن جایی که خرید مسکن، چند برابر درآمد سالیانه خانوارها را به (. 279: 1397چشمه، )محمدی ده بوده است

 تتوانند خانه بخرند. به طور معمول، تسهیالمحدودی با درآمد جاری خود می دهتنها عدهد، اختصاص می خود

قابل توجهی  اتآن جایی که خرید مسکن به اعتبار دهد و ازمی شخانوارها را افزای الیمدر اعطایی به خانوارها، ق

 شودا محسوب میضقاتأثیرگذار بر تنرخ سود آن به عنوان یکی از متغیرهای  ایو  تهیالنیاز دارد، میزان تس

(C.Warnock and E.Warnock, 2008; Benito et al, 2004.) مسکن اقشار  یهزیادی از آیند بخش

گیری در سایر نهادهای تصمیم پذیر تحت تأثیر عوامل کالن است که قابل کنترل و تغییر توسط شهرداری یاآسیب
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جای تالش برای  درآمد، بهمسکن نیست. بنابراین، الزامی است نهادهای درگیر در تأمین مسکن اقشار کم یهحوز

... و فناوری های متعدد ناشی از تحوالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،بینی و کنترل آینده، خود را برای آیندهپیش

عنوان  به پذیر است. مسکن،مسکن اقشار آسیب یهسناریوهای آیندآماده کنند که نخستین گام در این راستا تدوین 

 ازار آن رااست که آن را از سایر کاالها متمایز و تحلیل عرضه و تقاضا و بهایی یکاالی اقتصادی، دارای ویژگ

 ه پس از غذا و پوشاک مهمترین نیاز اساسی بشر است و. از یک سو، مسکن کاالی مصرفی است ککندپیچیده می

ای رمایهس االیعنوان کاالی غیرمنقول بادوام، ک شود و، از سوی دیگر، بهی میانوار تلقروری خگرانترین کاالی ض

های نگاهب رایرود و، عالوه بر خانوار، بشمار می گذاری در آن بزرگترین بخش دارایی خانوار بهرمایهکه س تاس

 هایذاری در بخشگه بازده سرمایهتورمی که اطمینان ب ویژه در شرایط اقتصادی نیز جذابیت بسیاری دارد. به

 آید که در بلندمدتیشمار م هامن و مطمئنی بذاری گرمایهپایین است، خرید و احداث مسکن س اقتصادی دیگر

 اجتماعی،ه آینده و نبود سیستم مناسب تأمین عالوه، عدم اطمینان ب ذاری است. بهگتر از سایر اشکال سرمایهربازدهپ

اخیر، اقتصاد ایران  یهکند. طی چند دهیمکارافتادگی تبدیل  انوار در دوران پیری و ازمسکن را به محل درآمد خ

باری بر این ت مسکن بوده است و رکود و رونق شدید بخش مسکن آثار زیانترین تغییرات در قیمرنوسانپ شاهد

 (.٨74: 1399)اسدی و همکاران،  تهای اقتصادی به جای گذاشته اسشدیگر بخ ش وبخ

 محدوده مورد مطالعه -4

همدان قرار دارد، اما به  -کیلومتری شرق شهر سنندج و در شمال محور سنندج  2ناحیه منفصل نایسر در فاصله 

ی آن با شهر همواره در حال کاهش علت گسترش شهر در شرق و همچنین رشد نایسر از سمت جنوب فاصله

کیلومتر بوده است. نایسر در گذشته جزو  4فاصله نایسر با شهر سنندج  1374طوری که در سال بوده است. به 

ی رودخانه قشالق واقع بوده است. نایسر به علت وجود یکی از روستاهای پیرامونی شهر سنندج بوده که در حاشیه

ها و قیمت یطی و زیرساختهای محعوامل درونی و بیرونی )مانند: دسترسی و مجاورت با شهر سنندج، ویژگی

پایین زمین و ساختمان نسبت به شهر سنندج و... ( به سکونتگاه مناسبی برای جذب سرریز جمعیتی شهر سنندج 

، به عنوان ناحیه منفصل 13٨9تبدیل شد و با ورود مهاجرین به نایسر و افزایش جمعیت این سکونتگاه در سال 

های روستایی ، یکی از سکونتگاه13٨9تقسیمات سیاسی نایسر تا سال شهری معرفی شد. به عبارت دیگر از لحاظ 

بندی تقسیمات شد. بنابراین به لحاظ سطحاز توابع دهستان حومه، بخش مرکزی شهرستان سنندج محسوب می

رفت. اما با افزایش چشمگیر سیاسی، به عنوان کوچکترین واحد تقسیمات سیاسی کشور )روستا(، به شمار می

وستا و گسترش فیزیکی آن و نزدیکی به شهر سنندج منجر به آن شد که به لحاظ تقسیمات سیاسی جمعیت ر

به عنوان روستایی یا  13٨9گیری تا سال تحوالتی در این روستا ایجاد شود؛ به عبارت دیگر نایسر که از زمان شکل
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انتزاع و به عنوان یک ناحیه  از حیث روستا 13٨9خدمات محدود در سطح یک سکونتگاه روستایی بود؛ در سال 

ی منفصل نایسر( کیفیت پایین ابنیه ی این ناحیه )ناحیهاز مشکالت عمدهای منفصل معرفی گردید. شهری، اما ناحیه

، ناپایدار هستند؛ که این ناپایداری گویای وضعیت نامناسب آن در 2ی شماره درصد آن مطابق نقشه 2/٦9است، که 

 (.٨2: 139٦ث است )محمدی و دیگران، حوادمقابل بحران و 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یسری جغرافیایی نامحدوده .2شکل 

 (1399ی نگارندگان، منبع: )ترسیم به وسیله

 هابحث و یافته -٥

ناپایدار گیری سریع ساکنان در آن، عموما شاهد استفاده از مصالح های غیررسمی بر اساس ماهیت شکلدر سکونتگاه

 و مالکیت حسب بر مسکونی واحد تصرف ینحوه (. شاخص217: 139٦و غیرمقاوم هستیم )رحیمی و عزیزی، 

 تجزیه در است. ترنر اجتماعی و اقتصادی ابعاد از بخش مسکن شناخت در پایه هایجمله شاخص از ای،اجاره یا

 قرار مکان -2 مسکن فیزیکی مفهوم -1دهد: می قرار بحث دقیق مورد اساسی را خصیصه سه مسکن تحلیل و

 با کالبدی نظر از که است مسکنی آل،آیده که مسکن است معتقد او تصرف. ینحوه -3 مسکن گرفتن

 و خرید کار، محل به دردسردستیابی بی که واقع شود مکانی در و باشد داشته خوانیهم مدرن استانداردهای

: 1392باشد )حبیبی و دیگران،  داشته وجود مسکن، امنیت ی تصرفنحوه در باالخره و گرداند ممکن را تفریح
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ی منفصل شهری نایسر، تنوعی از مصالح در ساخت ابنیه وجود دارد که عبارتند از: (. به همین منظور در ناحیه30

خشت و گل، آجر و چوب، آجر و آهن و بتن و تیرآهن. عامل مهمی که سبب کاهش کمیت و کیفیت مسکن در 

رویه از روستاها و شهرهای اطراف و ین محدوده )ناحیه منفصل شهری نایسر، سنندج( شده است مهاجرت بیا

رویه قابل مشاهده های بیاین مهاجرت 5باشد. در شکل شماره همچنین جذب سرریز جمعیتی شهر سنندج می

 باشد.می

 

 مکان اولیه سکونت ساکنان سکونتگاه غیررسمی نایسر .٥شکل 

 (102: 1397منبع: )سجادی و همکاران، 

های هر ستون عنوان میزان تأثیرگذاری و جمع در ماتریس تحلیل ساختاری، جمع اعداد سطرهای هر متغیر به

متغیرهای بخش اقتصادی  ماتریس، دهد. بر اساس نتایج تحلیلی اینمتغیر میزان تأثیرپذیری آن متغیر را نشان می

درآمدِ شهری مسکنِ اقشار کم کمبود و عدک کمیت و کیفیت بیشترین تاثیر را بر محیطیاجتماعی و فرهنگی و 

اند. همچنین کمترین تاثیر را داشته جمعیتی و کالنو عوامل اند در ناحیه منفصل شهری نایسر )سنندج( داشته

 یهمرحل دریودند.  نیز دارای باالترین میزان تاثیرپذیریاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی متغیرهای بخش 
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شود. در این پرداخته می های کلیدی به تحلیل پایداری و ناپایداری سیستمدست آوردن پیشران بعدی برای به

پراکنش متغیرها وضعیت پایداری و ی همرحله، همانگونه که در قسمت روش تحقیق نیز توضیح داده شد، نحو

     .کندناپایداری سیستم را تعیین می

 میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مستقیم و غیرمستقیم .4جدول 

 متغیر بعد ردیف
 اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم

 تاثیرپذیری تاثیرگذاری تاثیرپذیری تاثیرگذاری

1 

ی
صاد

اقت
 

 450895 601037 78 103 اقتصاد کالن تیوضع

 470302 609022 81 104 و مسکن نیزم متیق 2

 473174 559592 81 96 نرخ تورم 3

 430222 521358 73 88 خانوار یمال هیسرما 4

 447782 452659 76 77 یاتینظام مال 5

 420316 428202 71 72 اشتغال ٦

 477678 454871 82 78 یگذارهیسرما 7

 468399 469176 80 81 یبانک التیتسه ٨

 459516 463656 78 78 یکالن اقتصاد یهااستیس 9

 460121 431392 79 75 مسکن نیتأم نهیهز 10

 419223 435063 71 75 ییبودجه ساالنه و اعتبارات فقرزدا 11

 434803 443144 74 76 ینگیحجم نقد 12

13 

ی
بد

کال
 

 425929 442628 73 75 نیزم تیریمد

 467476 441394 80 76 یشهر یهارساختیو ز ساتیتأس 14

 483663 425017 83 72 یو رفاه یخدمات شهر 15

 453675 407282 78 69 ساخت مساکن قابل برآورد 1٦

 451702 436566 77 74 مسکن تیفیک 17

 437628 449821 75 77 یو ساختمان ییضوابط و مقررات فضا 1٨

 454115 442828 77 76 قطعات کینظام تفک 19

 409441 431511 69 73 یفیکنترل و نظارت ک 20

 492166 389821 84 68 یفرسوده شهربافت  21

 474078 402926 81 68 نیزم یکاربر بیترک 22

 453226 403443 77 70 توسعه مسکن یالگو 23

24 

گی
رهن

و ف
ی 

اع
تم

اج
 

 449610 481439 77 82 یاعتماد نهاد

 396947 540491 67 92 هدف یهاگروه 25

 438577 562803 75 95 کوچک یدر واحدها یفرهنگ زندگ تیتقو 2٦

 396008 530018 69 92 مشارکت شهروندان 27

 474293 497392 81 85 یاجتماع هیسرما 2٨
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 446083 436525 76 74 سرپرست خانوار تیجنس 29

30 

تی
معی

ج
 

 466208 373235 79 64 ینیرشد شهرنش زانیم

 477994 328842 82 56 مسکن فاقد یخانوارها زانیم یتیساختار هرم جمع 31

 404565 311863 68 52 خانوار لیازدواج و نرخ تشک 32

 422226 307803 72 51 بعد خانوار 33

34 

الن
ک

 

 428820 361649 74 62 مسکن نیتأم یهااستیس

 477082 426934 82 74 عرضه و تقاضا تیوضع 35

 484567 444522 83 78 یتجارب موفق جهان 3٦

 453183 436859 77 74 سوداگراندالالن و  37

 466606 389104 80 66 ینینشهیحاش 3٨

 430835 387668 73 64 متفاوت یدرآمد یهادهک 39

 441036 375463 75 65 مسکن یتقاضا یایجغراف عیتوز 40

 396913 394965 68 67 یتوسعه شهر یهاطرح 41

 473594 416392 81 72 انیبودن متقاض یبوم ایتوجه به مهاجر  42

43 

طی
حی

ت م
یس

ز
 

 467476 409073 80 71 یمیاقل طیشرا

 444602 443165 76 75 یبهداشت تیوضع 44

 465023 466212 79 80 یعیمخاطرات طب 45

 460952 515511 79 88 فاضالب و دفع زباله ستمیس 4٦

 408627 521278 69 88 یابیمکان 47

 431782 507356 74 86 سازگار یهایبا کاربر یهمجوار 4٨

 406697 463501 71 79 سبز یفضا 49

50 

تی
یری

مد
و 

ی 
اس

سی
 

 461818 467329 79 81 یمطلوب شهر ییحکمروا

 462250 494373 80 85 کالن در بخش مسکن تیریمد 51

 441228 500099 76 84 ینهاد و بخش خصوصمردم یهاتشکل 52

 460391 465171 79 80 محورتخصص تیریمد 53

 419443 418635 71 71 یعموم تیامن 54

 459468 432761 78 75 کپارچهی تیریمد 55

 427569 454068 72 78 افتهیمنابع اختصاص 5٦

 465896 418991 80 73 یاسیاراده س 57

 

درآمد ناحیه منفصل های کماقشار و گروهپراکندگی متغیرهای مؤثر بر تأمین مسکن  یهآنچه از وضعیت صفح

در اطراف محور قطری  توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر متغیرهامیشهری نایسر شهر سنندج 

ر سیستم هستند، بقیه تأثیرگذاری باالیی د دهند دارایاز چند عامل محدود که نشان می غیر اند. بهصفحه پراکنده
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های پیشین گفته شد، با بنابر آنچه که در قسمت .برخوردارند مشابهی نسبت به یکدیگر متغیرها از وضعیت تقریبا

کننده یا تأثیرگذار، متغیرهای دووجهی، نوع متغیر شامل: متغیرهای تعیین 5توجه به وضعیت ناپایداری سیستم 

 .ر یا نتیجه، متغیرهای مستقل در این سیستم قابل شناسایی استمتغیرهای تأثیرپذی متغیرهای تنظیمی،

که میزان تأثیرپذیری  ترین متغیرهای تأثیرگذارندعنوان متغیرهای ورودی، اصلی به کننده یا تأثیرگذارمتغیرهای تعیین

پراکندگی قرار دارند و پایداری  یهصفح غربشمال یهآنها به نسبت تأثیرگذاریشان بسیار کمتر است. آنها در ناحی

رفتار سیستم  یهکنندعنوان متغیرهای کلیدی و تعیین به شدت به آنها وابسته است. این متغیرها سیستم نیز به

های هدف، مشارکت، مکانیابی، تقویت فرهنگ گروه مطالعه، متغیرهای عامل مورد 57شوند. در بین محسوب می

، فضای سبز و منابع سازگار یهایبا کاربر یهمجوار، ه مالی خانوار، سرمایکوچک یدر واحدها یزندگ

 بعنوان متغیر تاثیرگذار بدست آمدند. یافتهاختصاص

از تأثیرگذاری باال  هستند. این متغیرها متغیرهای دووجهینوع بعدی متغیرها در گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری، 

متغیرها را ایجاد خواهد کرد. این متغیرها  روی آنها واکنش سایر عملی برو تأثیرپذیری باالیی برخوردار هستند و هر 

بندی نمود. در بین عوامل مورد بررسی مجموعا هدف تقسیم متغیرهای ریسک و متغیرهای یهتوان به دو دسترا می

، اد کالناقتص تیوضع. این متغیرها شامل متغیرهای دووجهی شناسایی شدند های مختلف جزءمتغیر از گروه ٦

گذاری، تجارب موفق، تسهیالت ی اجتماعی، سرمایهقیمت زمین، نرخ تورم، سیستم فاضالب، مدیریت کالن، سرمایه

  بودند. های مردمیبانکی، حکمروایی شهری، مخاطرات طبیعی، مدیریت تخصصی، اعتماد نهادی و تشکل

اهرمی ثانویه  عنوان متغیرهای در اطراف مرکز ثقل نمودار قرار دارند و در برخی مواقع به متغیرهای تنظیمی

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرهای  کنند. در گراف)متغیرهای هدف ضعیف و متغیرهای ریسک ضعیف( عمل می

 ضوابط و مقررات ساختمانینظام مالیاتی، نظام تفکیک، جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت بهداشت و عامل  5 مؤثر

 هستند.

 در نمودار، جنوب هستند. جایگاه این متغیرها متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجهشده،  نوع بعدی متغیرهای شناسایی

پایین و تأثیرپذیری بسیار باال  تأثیرپذیری است. این متغیرها دارای تأثیرگذاری بسیار - شرقی پالن تأثیرگذاری

ساختار هرم وضعیت عرضه و تقاضا، خدمات شهری، بافت فرسوده شهری، ؛ عوامل رهستند. در پژوهش حاض

، انیبودن متقاض یبوم ایتوجه به مهاجر ، ترکیب کاربری، اراده سیاسی، مسکن فاقد یخانوارها زانیم یتیجمع

مدیریت یکپارچه نشینی، هزینه تامین مسکن، تاسیسات و تجهیزات شهری، شرایط اقلیمی، ساخت مساکن، حاشیه

 به عنوان متغیرهای تاثیرپذیر یا نتیجه بدست آمدند.  گران و الگوهای توسعه شهریشهری، دالالن و واسطه

هستند؛  متغیرهای مستقل شده در گراف تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عوامل مورد بررسی، آخرین متغیرهای شناسایی

پراکندگی  یهغربی صفح قسمت جنوب ری پایینی هستند که دراین متغیرها دارای میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذی

، بعد خانوار، توزیع جغرافیایی تقاضای خانوار لیازدواج و نرخ تشک. در این پژوهش متغیرهای اندمتغیرها قرار گرفته
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های درآمدی متفاوت، حجم نقدینگی، مدیریت زمین، بودجه سالیانه، های تامین مسکن، دهکمسکن، سیاست

 این متغیرهامتغیرهای مستقل شناسایی شدند. های توسعه شهری اشتغال، امنیت عمومی، کنترل و نظارت و طرح

 .کنندایجاد نمی هیچگونه واکنشی در دیگر متغیرها

 

 پراکنش متغیرها در پالن تاثیرگذاری و تاثیرپذیری .٦شکل 

در پوشش  ،مکمیک افزارشده در نرم روابط مستقیم و غیرمستقیم هرکدام از متغیرهای شناسایی یهچگونگی و نحو

قوی بین متغیرها را نشان ها، روابط ضعیف، میانه و کدام از این پوشش هردرصد مورد تحلیل قرار گرفتند.  100

 دهد، در ایندرصد تمامی تأثیرات متغیرها را از بسیار قوی تا بسیار ضعیف نشان می 100پوشش  دهد. چونمی

 .شوددرصد نشان داده می 100قسمت گراف اثرگذاری عوامل با پوشش 
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 درصد عوامل 100ی اثرگذاری مستقیم با پوشش گراف چرخه .7شکل 

 درصد عوامل 100ی اثرگذاری غیرمستقیم با پوشش گراف چرخه .8شکل 
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ناحیه منفصل شهری درآمد ریزی مسکن اقشار کمانتخاب عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده برنامه -1-٥

  نایسر:

عامل شناسایی و میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر  57همانطور که قبال اشاره شد در مرحله نخست 

درآمد نایسر در شهر سنندج با توجه به روش مستقیم و غیرمستقیم یکدیگر و نیز بر وضعیت تامین مسکن اقشار کم

ان عوامل کلیدی بر تامین مسکن ناحیه منفصل عامل اصلی به عنو 15عامل بررسی شده؛  57بررسی و در نهایت؛ از 

های اند(. با توجه رتبهشهری نایسر در شهر سنندج انتخاب شدند )در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شده

 شود که عوامل اقتصادی بیشترین تاثیر را بر دستیابی به مسکن پایدار دارند.(، مشاهده می5کسب شده )جدول 

 انتخاب نهایی عوامل کلیدی موثر بر بازآفرینی محله فرسوده سرتپوله با تاکید بر مسکن پایدار .٥جدول 

 متغیر

 رتبه بدست آمده امتیاز نهایی

 تاثیرگذاری مستقیم
تاثیرگذاری 

 غیرمستقیم
 تاثیرگذاری مستقیم

تاثیرگذاری 

 غیرمستقیم

 1 1 453 4٦5 و مسکن نیزم متیق

 ٦ 2 3٦3 421 خانوار یمال هیسرما

 3 3 419 41٦ اشتغال

 11 4 271 40٦ مسکن تیفیک

 9 5 313 3٨9 یبافت فرسوده شهر

 7 ٦ 350 3٨2 مشارکت شهروندان

 12 7 249 354 یاجتماع هیسرما

 5 ٨ 3٨٨ 337 ینیرشد شهرنش زانیم

 15 9 205 313 بعد خانوار

 2 10 43٦ 309 دالالن و سوداگران

 4 11 401 299 ینینشهیحاش

 ٨ 12 322 2٨٦ فاضالب و دفع زباله ستمیس

 13 13 225 275 یابیمکان

 14 14 212 244 کالن در بخش مسکن تیریمد

 10 15 294 23٨ ینهاد و بخش خصوصمردم یهاتشکل
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 گیرینتیجه -٦

 جوامع امروزی بخصوص درناپذیر در رشد روزافزون شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها به عنوان اصلی اجتناب

های اخیر رشد در دهه. شهرهای کشورهای در حال توسعه، سبب تغییرات اساسی در ساختار شهرها شده است

ای که این مشکالت و گونه است؛ به رویه و شتابان شهرها در ایران، مشکالت شهری زیادی را دامن زدهبی

داده و گاهی زندگی شهری را مختل کرده است.  تأثیر خود قرارهای شهرنشینی را تحتها، تمامی جنبهنارسایی

های تامین مسکن مناسب هم از لحاظ کمیت هم کیفیت برای اقشار و گروهشهرها،  یهیکی از این مشکالت عمد

 - اقتصادی اجتماعی، کالبدی ، که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده است و مسائلدرآمد استکم

. در بسیاری از شهرها فراهم کرده است ناپایداری را یهمحیطی و امنیتی را در پی داشته و زمین فیزیکی، زیست

های زیادی در ارتباط با بررسی دالیل عدم تامین مسکن ی تحقیق نیز به آن اشاره شد، پژوهشهمانطور که در پیشنه

گرفته است، و هر کدام دالیلی را  درآمد شهری صورتمناسب )از لحاظ کمیت و کیفیت( برای قشر ضعیف و کم

پژوهی آیندههای مشترکی که با تحقیقات مذکور داشته، از روش اند؛ اما این تحقیق ضمن ویژگیبرای آن برشمرده

درآمد شهری بهره گرفته است که در ها و دالیل کمبود و نبود مسکن مناسب برای اقشار کمبرای شناسایی پیشران

 صورت سیستمی مسکن بهصورت گرفته است. همچنین بیشتر تحقیقات پیشین و مذکور  نوع خود تحقیقات اندکی

کرده توجه  هانگارانه، بیشتر بر وضع موجود و فعلی این بافتآینده جای رویکرد مورد بررسی قرار نگرفته و به

گذاری عوامل، بلکه تنها تأثیر پژوهش، با استخراج و بررسی مجموع عوامل نه این در حالی است که در این است.

ریزی بر تأثیرپذیری عوامل نیز از همدیگر مورد بررسی قرار گرفته تا با توجه به این روابط برنامه نحوه و میزان

 .ها حاصل گرددفاکتورها و عواملی صورت گیرد که از آنها باالترین بهره روی

و بیرونی )مانند: دسترسی و مجاورت با ناحیه منفصل شهری نایسر )در شهر سنندج( به علت وجود عوامل درونی 

ها و قیمت پایین زمین و ساختمان نسبت به شهر سنندج و...( به های محیطی و زیرساختشهر سنندج، ویژگی

سکونتگاه مناسبی برای جذب سرریز جمعیتی شهر سنندج تبدیل شده است و با ورود مهاجرین و افزایش جمعیت 

های مختلف و از جمله کمبود کمیت و کیفیت مسکن به این سکونتگاه، هر روز شاهد مشکالت عدیده در زمینه

 . باشیممی

بنابراین، نتایج این تحقیق نشان داد که که سیستم شهری )بخصوص وضعیت مسکن( ناحیه منفصل شهری نایسر 

(. همچنین بر اساس 4در شرایط ناپایداری وجود دارد که عوامل زیادی در این مهم دخیل هستند )جدول  سنندج

دی برای تامین و بهبود وضعیت مسکن مورد های کلیعامل به عنوان پیشران 15های انجام گرفته در نهایت تحلیل

درآمد و ضعیف محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند که در این میان نقش عوامل اقتصادی نیاز برای قشر کم

جانبه توان اذعان کرد که موفقیت در دستیابی به اهداف همهاین پژوهش می بندیبنابراین در جمعباشند. تر میپررنگ
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هاست. به پیشران ریزی دقیق برای این، وابسته به تعامل مستمر بین عوامل کلیدی و برنامهناسبم در تأمین مسکن

پیشران و مدنظر قرار دادن  ریزان و مدیران شهری به عوامل تأثیرگذار وسوی برنامه عبارت دیگر، توجه کافی از

 مورد مطالعهدر ناحیه مسکن مناسب  تأمین و این عوامل کلیدی و روابط بین آنها بسترهای الزم را برای تحقق

 .فراهم خواهد نمود )ناحیه منفصل شهری نایسر، سنندج(

 منابع

های تبیین سناریوهای مسکن گروه(، 1399اسدی، صالح؛ مشکینی، ابوالفضل؛ علوی، سیدعلی؛ قائدرحمتی، صفر ) .1

 ٨71، صص3، شماره 52های جغرافیای انسانی، دوره (، پژوهشموردی: کالنشهر تهران یهپذیر شهری )مطالعآسیب

– ٨٨٨. 

 .برنامه ریزی مسکن، تهران، انتشارات سمت(، 13٨5) محمدی، محمدرضاپور .2

پژوهی در بافت فرسوده شهری (. آینده139٦نژاد، حسین؛ پوراحمد، احمد و مرتضی نصرتی هشی )حاتمی .3

، 2٨پژوهشی اطالعات جغرافیایی سپهر، دوره  –)مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه شهر تهران(، فصلنامه علمی 

 .55 – 37، صص 109شماره 

های ریزی مسکن شهر میبد با رویکرد توسعه پایدار، پژوهشمه(، برنا1391نیا، حسن؛ انصاری، ژینوس )حکمت .4

 .207 – 191(، صص 79)پیاپی  1، شماره 44جغرافیای انسانی، دوره 

درآمد شهری، های کممین مسکن گروهازمینه ت تجارب جهانی در مروری بر(، 1390) خدایی، زهرا و محمد میره .5

 ن، دانشگاه فردوسی، مشهد.ایراکنفرانس اقتصاد شهری  اولین تمجموعه مقاال

ی پایدار مسکن، های شهر مشهد جهت دستیابی به توسعه(، تحلیل فضایی کالبدی قابلیت1392زنگنه، مهدی ) .٦

 ریزی شهری، به راهنمایی دکتر حمیدرضا وارثی، دانشگاه اصفهان.ی جغرافیا و برنامهی دکتری رشتهرساله

های ریزی مسکن گروه(، برنامه1395نژاد، حسین؛ محمدی، اکبر )مد؛ حاتمیاله؛ پوراحمد، احزیاری، کرامت .7

های درآمد شهری با تاکید بر توانمندی مالی و خط فقر مسکن )جمعیت شهری استان کردستان(، پژوهشکم

 .22٦ – 211، صص 2، شماره 4٨جغرافیای انسانی، دوره 

پژوهی حباب شهرنشینی در کالنشهر تهران، نشریه (. آینده139٦پور، فرزانه؛ حاتمی، افشار؛ بابایی، شایان )ساسان .٨

 .1٨9 – 171، صص 47تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هفدهم، شماره 

با امنیت تصرف  (، سنجش ارتباط کیفیت کالبدی مسکن1397سجادی، ژیال، واحدی یگانه، فرید؛ محمدی، اکبر ) .9

ی شهری )مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر، سنندج(، فصلنامه مطالعات های خودانگیختهدر سکونتگاه

 .110 – ٨3، صص 1٦، شماره 5ساختار و کارکرد شهری، سال 
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اصفهان  ٨آوری مسکن در منطقه نگاری تاب(، آینده1399قلم، نیلوفر )شاهیوندی، احمد؛ قاسمی، مسعود؛ راست .10

، شماره 7با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال 

 .153 – 131، صص 22

 شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده(، 1399؛ حکیمی، هادی )زاده، عادل؛ روستایی، شهریورشری .11

ریزی شهری، ، فصلنامه پژوهش و برنامهپژوهیکالنشهر تبریز با رویکرد آینده درآمد درریزی مسکنِ اقشار کمبرنامه

 .50 – 39، صص 3٨، شماره پیاپی 10سال 

ی تحلیل ای بر پایهریزی توسعه محلهپژوهی و سناریونگاری برای برنامه(، آینده1395فنی، زهره؛ کاظمی، الله ) .12

 15، صص 21ومی، شماره گذاری عممطالعات راهبردی سیاست ی محله سنگلج تهران، فصلنامهسیستمی با مطالعه

– 29. 

های های مسکن پایدار در بافت(، تحلیل تطبیقی شاخص1399گر، لطفعلی؛ سامانی مجد، علی )فنی، زهره؛ کوزه .13
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277 – 291. 

های (. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آینده سکونتگاه1395محمدرضا ) نعیمی، کیومرث؛ پورمحمدی، .15
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