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کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست  شناسایی عوامل 
کاربرد آینده پژوهی1 کید بر  شهری سنندج با تأ

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، ایران. کیومرث نعیمی2 - 
گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، ایران. محمدرضا پورمحمدی - استاد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسکن  بر  کید  تأ با  شهری  مسکن  توسعه  و  برنامه ریزی  »آینده پژوهی  با عنوان  1 این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد 
کن غیررسمی شهر سنندج(” می باشد که در گروه برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز انجام شده است. غیررسمی)مطالعه موردی: مسا

kiomars.naimi@gmail.com :2 نویسنده مسئول مقاله

تاریخ دریافت: 1394/12/26
تاریخ پذیرش: 1395/06/20

چکیده
کشور ما بوده است. در سال های اخیر  سکونتگاه های فرودست شهری همواره چالشی پایان ناپذیر برای مدیران شهری در 
آشفتگی و تغییرات پرشتاب و مداوم و ظهور مسائل جدید، باعث شده تا برنامه ریزی و سیاست گذاری ها در این حوزه به 
کالِن مدیریتی و  صورت مقطعی و اندک زمانی بتواند معضالت را التیام ببخشد. آنچه نیاز است تجدیدنظر در رویکردهای 
که منجر به نتیجه  به کارگیری ابزارهای جدید در برنامه ریزی است. آینده نگاری به عنوان رویکردی نوین، فرآیندی است 
پایدار عمل برنامه ریزی می شود. در این راستا این پژوهش، با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر و بررسی 
که  میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج می پردازد 
در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاست گذاری برای رسیدن 
به سناریوهای مطلوب را فراهم می کند. روش تحقیق براساس روش های جدید آینده پژوهی، تبیینی و برای جمع آوری 
اطالعات از روش اسنادی و پویش محیطی استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری 
که در مرحله نخست، با روش پویش  کی از این است  به وسیله  نرم افزار MICMAC استفاده شده است. نتایج تحقیق حا
محیطی، 54 عامل در شش حوزه، مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهر شناسایی شدند. آنچه از وضعیت 
که بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری  کی از ناپایداری سیستم می باشد  کندگی متغیرها می توان فهمید حا صفحه پرا
کنده هستند. بنابراین پنج دسته عامل)عوامل تأثیرگذار، عوامل دو وجهی، عوامل تنظیمی، عوامل تأثیرپذیر و  صفحه پرا
عوامل مستقل( قابل شناسایی هستند. درنهایت از میان 54 عامل یاد شده پس از بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری این 
کلیدی انتخاب  عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده این سکونتگاه ها با روش های مستقیم و غیرمستقیم، تعداد 12 عامل 
استطاعت،  در  تأمین مسکن  رویکرد محله محوری، سیاست های  اقتصاد ملی، مهاجرت،  شدند؛ شیوه مدیریت، رشد 
کیفیت فضا و مکان، سرمایه اجتماعی، قیمت زمین و مسکن، سواد و سطح نفوذپذیری آن، مدیریت زمین، مالکیت)امنیت 

که بیشترین نقش را در وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج ایفا می کنند. تصرف( 

.MICMAC ،گان کلیدی: سکونتگاه های فرودست، آینده نگاری، سنندج، تحلیل ساختاری واژ
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1. مقدمه
1.1. بیان مسئله

بیش از نیمی از جمعیت جهان معاصر در شهرها زندگی می کنند. 
انسان در  نوع سکونتگاه  و پیچیده ترین  آخرین  به عنوان  شهرها 
کلی جهان  کنترل و هدایت روندهای  آغاز هزاره سوم تبدیل به مرکز 
توانسته   تاریخی رشد خود  فرآیند  امــروزی در  انسان  گر  ا شده اند. 
بر طبیعت غلبه یابد و متناسب با نیاز خود، طبیعت و عناصر آن 
تغییرات  نوع  این  ناخوشایند  نتایج  از  خود  کنون  ا دهد،  تغییر  را 
یعنی  آن  خاص  معنای  به  و  انسانی  مسائل  اســت؛  پذیرفته  تأثیر 

شکل گیری سکونتگاه های متفاوت در داخل شهرها! 
و  بــوده  پیچیده  انــســان  خــود  از  تبع  بــه  انسانی  مسائل  ماهیت 
شناخت آنها به مراتب دشوار تر از مسائل طبیعی است. پیچیدگی، 
امکان  عــدم  و  تنیدگی  درهـــم  شــدیــد،  تغییرات  قطعیت،  عــدم 
شهر  و  امــروزی  جهان  ویژگی های  مهمترین  از  دقیق  پیش بینی 
بــرای حل  بــرنــامــه ریــزان  نــو  کــه یــک نگاه  قــرن بیست ویکم اســت 
با افزایش تغییرات و دگرگونی ها در  می طلبد.  را  شهری  مسائل 
اواخــر هــزاره دوم و ظهور پیاپی مسائل جدید در جامعه جهانی، 
اتکا به روش های برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی، جوابگوی نیاز 
مدیریت های کالن کشورها نبوده و سایه سنگین عدم قطعیت ها 
و ظهور رویدادهای ناپیوسته، وضعیت را به گونه ای دگرگون کرده 
بود که پیش بینی آینده در دنیای پر تحول برای برنامه ریزان، امری 
مشکل به نظر می رسید. عدم توانایی در پیش بینی دقیق آینده 
ــزون باعث شد  روزاف و همچنین پیچیدگی های ناشی از تغییرات 
تا محققان از قابلیت های دانش نوظهور آینده پژوهی بهره برده 
برنامه ریزی و پیش بینی  و آینده نگاری را وارد بطن فعالیت های 
 PourMohammadi, et al., 2010:( تحوالت علمی و فناوری کنند
گون  آینده نگاری ابــزاری است که می تواند بنا به اهداف گونا  .)37
گونی مورد استفاده قرار گیرد. به این دلیل،  و به صورت های گونا
تعدادی از کشورها حل مشکالت و معضالت خاص خود را در قالب 
یك برنامه آیند ه نگاری طرح ریزی نمودند. سکونتگاه های فرودست 
کشورهای درحال توسعه  شهری نیز به عنوان یکی از مسائل حاد 
همواره تحت تأثیر برنامه ریزی و سیاست گذاری های مقطعی بوده 
که اندک زمانی توانسته معضالت را التیام ببخشد. بنابراین  است 
کارگیری برنامه ریزی   آنچه نیاز است، تجدیدنظر در رویکردها و به 
در  حرکت  و  آینده نگاری  رویکرد  با  برنامه ریزی  همچون  دقیق تر 
شناخت  پایه  بر  برنامه ریزی  و  تکثر  پیچیدگی،  پذیرش  راستای 
جامع همه عناصر و عوامل است. در نتیجه برنامه ریزی در حوزه 
مسکن و اسکان های فرودست و شناخت وضعیت آینده پیِش  رو 
این سکونتگاه ها و تدوین راهبردها برای رسیدن به آینده مطلوب 
گرو سازوکارهای مناسب  که در  در این مناطق، خود مفهومی است 
برنامه ریزی با تکیه بر دیدگاه نوین آن قراردارد. در این راستا، این 
پژوهش قصد دارد با تکیه بر دیدگاه نوین برنامه ریزی، با استفاده 
از روش های خاص آینده نگاری برای سکونتگاه های فرودست شهر 
سکونتگاه های  آینده نگاری  بحث  در  کند.  برنامه ریزی  سنندج 
یا  پیشران ها  دقت  با  شده  سعی  سنندج  فقیرنشین  و  غیررسمی 
فرودست  سکونتگاه های  آینده  وضعیت  بر  مؤثر  کلیدی  عوامل 

انجام  با  ــردد.  گ انتخاب  مؤثر  اولیه  عوامل  میان  از  سنندج  شهر 
کاملی  شناخت  سیستم،  محیط  کامل  شناسایی  ضمن  کار  این 
و  کلیدی  عوامل  برنامه ریزی،  محیط  پیِش  روی  چالش های  از 
آینده سکونتگاه های فرودست  نیروهای پیشران مؤثر بر وضعیت 
که امکان سناریو سازی و همچنین  شهر سنندج به دست می آید 

کرد. تدوین راهبردها را فراهم خواهد 

1.2. اهداف تحقیق
آینده  وضعیت  رونــد  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین  شناسایی    .1.2.1

سکونتگاه های فرودست شهری سنندج 
بر  بر یکدیگر و  تأثیرگذاری عوامل  بررسی میزان و چگونگی    .1.2.2

وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج 
1.3. سئواالت تحقیق

1.3.1.  مهمترین عوامل مؤثر بر روند وضعیت آینده سکونتگاه های 
فرودست شهری سنندج کدامند؟

1.3.2.  این عوامل مؤثر چه میزان و چگونه بر یکدیگر و بر وضعیت 
آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج تأثیر می گذارند؟

1.4. پیشینه تحقیق
از  را  آمریکا  دفــاع  وزارت  به  وابسته  رنــد1«  »اندیشکده  بتوان  شاید 
نحستین  که  آورد  شمار  به  جهان  آینده پژوهی  کز  مرا نخستین 
عمده  کــرد؛  آغــاز  سال 1948  از  را  آینده  مطالعه  سنتی  تالش های 
کلی4  کاپالن2 _ ریشه3 _ دا این مطالعات برمبنای پیش بینی بود. 
_ گوردون5 جزو نخستین اندیشمندان علم آینده پژوهی هستند که 
در این مؤسسه به مطالعه  آینده براساس پیش بینی پرداختند و به 
 Maleki Far,(گرفت تدریج این رشته در سراسر دنیا مورد توجه قرار 
آینده نگاری  از دهه 80 میالدی به بعد، مفهوم  که  تا این   .)2009
کرده و پیش بینی به تدریج در  در سیاست گذاری جای خود را باز 

دهه های بعدی به ورطه فراموشی سپرده شد.
صــورت  بــه  آیــنــده نــگــاری،  و  بــرنــامــه ریــزی  زمینه  در  تحقیقاتی  کــه 

گرفته عبارتند از: تخصصی برنامه ریزی منطقه ای_شهری انجام 
کراوسزیک)2006( را شاید بتوان به عنوان نخستین پژوهشگری   _1
که بحث آینده پژوهی را به صورت تخصصی در برنامه ریزی  دانست 
آینده پژوهی  کــادمــی  آ رئیس  ایــشــان  ــت.  اس ــرده  ک مطرح  شهری 
و  جغرافیا  تخصص  بــا  کــه  می باشند  دوبــلــیــن 6ایــرلــنــد  دانــشــگــاه 
کاربرد رویکرد  با عنوان  را  برنامه ریزی شهری، رساله دکترای خود 
شهر  مــوردی  نمونه  شهری،  برنامه ریزی  فرآیند  در  آینده اندیشی 
دوبلین در سال 2006 به اتمام رسانده اند. در رساله خود به بررسی 
و  پرداخته  شهر  این  در  شهری  برنامه ریزی  روش هــای  و  ساختار 
کاربرد تکنیک های مختلف آینده پژوهی در برنامه ریزی این شهر را 

تشریح کرده اند.

1 RAND(Research and Development) 
2 Kaplan
3 Rishe
4 Dakly 
5 Gordon 
6 Dublin 
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به  راهبرد  نــوآوری و  آینده نگاری،  کتاب  گنر1 در  2_ سینتیا جی. وا
ساالنه   اجالس  مقاالت  برگیرنده  در  که  عقالنی تر  آینده ای  سمت 
بــه چــشــم انــدازهــا و  اســـت،  آیــنــده  جــهــان در ســال 2005  انجمن 
آینده نگاری  اســت.  پرداخته  آینده نگاری  پیشرو  پیش بینی های 
از نیاز آمــادگــی بــرای آیــنــده، یعنی بــه کــار بــردن منابع به  بــرآمــده 
بهترین وجه ممکن برای دستیابی به مزیت » رقابتی” » بهبود 
کیفیت زندگی« و » توسعه پایدار« می باشد؛  همچنین ابزاری برای 

تأثیرگذاری بر جامعه و سوق دادن آن در جهت مطلوب است.
استفاده روزافزون از این حوزه در سال های اخیر موجب شده است 
که مالحظات محوری و پایه ای در مفهوم فعلی آینده نگاری در اروپا 

.)Ghorbani, et al., 2014( تغییر یابد
3_ در ایران مقوله آینده نگاری و برنامه ریزی، به صورت تخصصی، 
گرفته  کارهای صورت  هنوز در اوایل مسیر خود قرار دارد. ازجمله 
 )2011( زالی  و  بهشتی  توسط  که  به مطالعه ای  ایــران می توان  در 
رویکرد  با  منطقه ای  توسعه  کلیدی  عوامل  عنوان"شناسایی  با 
برنامه ریزی بر پایه سناریو؛ مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی" 
که در این پژوهش سعی شده تا الگویی برای شناسایی  پرداخت 
در  )که  منطقه ای  مقیاس  در  توسعه  رونــد  بر  مؤثر  کلیدی  عوامل 
آینده  واقع زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در ده سال 
استان آذربایجان شرقی است( فراهم شود. داده های این پژوهش 
استان  توسعه  کارشناسان  از  دلفی  روش  بــا  کــه  ــوده  ب 76عــامــل 
سرانجام  و  است  شده  تحلیل  مک  میک  نرم افزار  با  و  جمع آوری 
کلیدی و پیشران توسعه، شناسایی  سیزده عامل به عنوان عوامل 
و وضعیت های احتمالی آنها در ده سال آینده برای تهیه سناریوها 

تدوین شده است.
4_ ربانی)2012( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " کاربرد 
رویکرد آینده پژوهی و تفکر راهبردی در برنامه ریزی توسعه شهری" 
به بحث دربــاره توسعه آتی شهر بانه می پردازد. در آن متغیرهای 
سپس  و  ــده   ش شناسایی  بانه  شهر  آتــی  توسعه  در  مؤثر  کلیدی 
کلیدی، میزان تأثیر هر بازیگر  مهمترین بازیگران مؤثر بر متغیرهای 
بر متغیرها و ... تحلیل شده و در نهایت راهبردهایی برای توسعه 

آتی شهر بانه ارائه شده است.
عوامل  عنوان"تحلیل  با  مطالعه ای  به  منصوری)2015(  و  زالی   _5
کالنشهر   1404 افــق  در  پــایــدار  حمل ونقل  توسعه  بر  مؤثر  کلیدی 
تهران)روش تحلیل ساختاری(" پرداختند. برای این منظور، در این 
پژوهش در مرحله نخست 18 عامل اولیه شناسایی شده و تحلیل 
که عوامل زیرساخت حمل ونقل،  در نرم افزار MICMAC انجام شد 
ساخت فشرده شهری، فرهنگ سازی، مدیریت سامانه حمل ونقل 
کلیدی مؤثر شناخته شدند. و فناوری های جدید به عنوان عوامل 

بیشتر  انــجــام شـــده،  پــژوهــش هــای  کــه  گفت  مــی تــوان  نهایت  در 
شهری  و  منطقه ای  مطالعات  حــوزه  در  آینده  به  نگاه  تبیین  به 
کننده این تحقیق با مطالعات دیگران این  که نقطه جدا می پردازد 
که این پژوهش حرکتی نوین برای تبیین رویکرد آینده نگاری  است 
کارگیری مدل های نوین در حوزه مطالعات مسکن و اسکان  و به 

فرودست شهری می باشد.

1 Cyntnia G. wagner

2. مبانی نظری
2.1. آینده پژوهی

آیــنــده پــژوهــی در واقـــع دانـــش و معرفتی اســت کــه دیــد مـــردم را 
باز  نسبت به رویدادها، فرصت ها و چالش های احتمالی آینده 
می کند و از طریق کاهش ابهام ها و تردیدهای فرساینده، توانایی 
افــزایــش داده و به  انتخاب های هوشمندانه مــردم و جامعه را 
همگان اجازه می دهد تا بدانند که به کجاها می توانند بروند و به 
کجاها باید بروند )Mahmoudi & Abbasi, 2005: 3(. برنامه ریزی، 
آینده است  آینده، حل مشکالت در  به  انسان  گرایش و خواست 
پارادایم  آینده دو  )Faludi, 1970(. در خصوص برنامه ریزی برای 
کدام از این پارادایم ها  که هر  کتشافی و هنجاری وجود دارد  کلی ا
آن می نگرند  به  نحوه رسیدن  و  آینده  به مفهوم  زاویــه خاصی  از 

.)Twiss & Peregrinus, 1992(

کتشافی2   2.1.1. پارادایم ا
گذشته است و نوعی  در این پارادایم، آینده نتیجه علت و معلولی 
آینده،  به  نگاه  این  نتیجه  دارد.  وجــود  آن  در  پنهان  جبرگرایی 
خود،  قوانین  با  مطابق  تاریخ  که  ثابت  و  محتوم  است  آینده ای 
انسان  پارادایم  این  در  کــرد.  خواهد  تبدیل  آینده  آن  به  را  حال 
آینده  آن  کتشاف  ا به  می تواند  تنها  که  است  بیرونی  ناظر  صرفًا 
کتشاف  محتوم بپردازد. این پارادایم مبتنی بر پیش بینی است و ا
 Nazmi & Qadiri, 2006: 12-( آینده تنها نتیجه منطقی آن است

یا  بود؟«  خواهد  چقدر   1404 سال  در  ایران  »جمعیت  مثاًل   .)13
خواهد  چقدر  آینده  سال   20 در  ایران  غیرنفتی  صــادرات  »میزان 
گذشته و ادامه آنها در  که عمدتًا مبتنی بر تحلیل روندهای  بود؟« 

سال های آتی است.

2.1.2. پارادایم هنجاری3 
گرفته  نظر  در  آینده  ساخت  در  انسان  نیروی  پــارادایــم،  ایــن  در 
می شود و انسان جایگاه بیرونی و مشاهده گر خود را تغییر داده و با 
مفهوم ساخت آینده روبه روست. در این پارادایم انسان با طیف 
محتمل  آینده های  ممکن،  آینده های  شامل  آینده ها  از  وسیعی 
از آنها  کدام  که رسیدن به هر  و آینده  های باور کردنی روبه روست 
مطلوب  آینده  یعنی  انسان  خواسته  کیفیت  و  سطح  به  بستگی 
جبرگرایی  کتشافی،  ا پارادایم  برخالف  پارادایم  این  در  دارد.  وی 
زندگی  مسیر  است  مختار  کاماًل  انسان  بلکه  نــدارد  وجــود  پنهان 
سئوال  سه  با  انسان  پارادایم  این  در  کند.  انتخاب  خود  را  خود 
آینده  ممکن اســت«، »وقــوع  کــدام  روبــه روســت: »وقــوع  اساسی 
است«  مطلوب  آینده   کدام  »وقوع  و  است«  محتمل  آینده  کدام 

.) Vahidi motlagh, 2006(،)Nazmi & Qadiri, 2006: 12(
دو  به  برنامه ریزی  در  پیش بینی  رویکرد  گفت  باید  مجموع  در 
روبــه رو  اساسی  چالش  با  ســوم  هــزاره  پایانی  سال های  در  دلیل 
گرفتن آینده و دوم عدم وجود دقت  شد؛ نخست، جزمی و صلب 

 .)Nazmi, 2010(کافی

2 Normative Paradigm 
3 Exploratory paradigm
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3.  روش شناسی پژوهش
بــراســاس  تحقیق،  هـــدف  و  مــوضــوع  بــه  تــوجــه  ــا  ب تحقیق  روش 
روش های جدید آینده پژوهی، تبیینی می باشد و به منظور گردآوری 
کسب بینش نظری الزم و بررسی ادبیات موضوع و  اطالعات برای 
کتابخانه ای_میدانی  شیوه  از  دیگر  اّطالعات مــورد نیاز  و  داده هــا 
استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات با به کارگیری تکنیک 
پویش محیطی، تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری مورد ارزیابی قرار 
گرفت و از نرم افزار تخصصی آینده پژوهی MICMAC در این پژوهش 

استفاده شده است.

3.1. روش پویش محیطی
ســازمــان هــا بــه منظور درك نیروهای خــارجــی مسبب تغییرات، 
کنشی کــارا و زود  صــورت لــزوم وا محیط را پیمایش می کنند تا در 
هنگام نسبت به تغییرات از خود نشان دهند. با توجه به این که 
قابلیت و توانایی سازمان برای سازگارشدن با محیط خارجی، به 
وابسته اســت، پویش محیطی  فهم و تفسیر تغییرات آن محیط 
ابتدایی ترین روش برای فهم و تفسیر این تغییرات هشداری سریع 
و زودهنگام نسبت به تغییرات مهم و کشف نقطه ضعف ها و نشانه 

لزوم اصالح طرح است. 
خالصه، هــدف پویش محیطی یافتن سریع نشانه های  طــور  به 
که با روش پویش  توسعه آینده است. بر همین اساس، هر پژوهشی 

محیطی انجام می گیرد، چهار هدف عمده را دارد:
آشکارسازی روندها و رخدادهای محیطی، اجتماعی، سیاسی، 	•

که برای مؤسسه، سازمان یا محیط   1)STEEP(اقتصادی و فنی
خاصی اهمیت دارند.

که این روندها برای 	• تعیین فرصت ها، تهدیدها و دگرگونی هایی 
مؤسسه، سازمان یا محیط به دنبال خواهند داشت. 

ترویج جهت گیری های فکری آینده و به وجود آوردن یک محیط 	•
مطلوب در آینده.

ــابـــی عملکرد 	• تسهیل ارزیـ و  رونـــدهـــا  از  مـــدیـــران  گـــاه ســـازی  آ
 .)Bonyad Tose Farda, 2005(مدیریت

گروه آینده و طرح توسعه سازمان  براساس طرح های آینده نگاری 
گرفت: ملل، چهار روش برای پویش محیطی می توان در نظر 

کارشناسان.	• گروهی از  تشکیل 
استفاده از مقاالت on-line کامپیوتری. 	•
مرور نوشتارهای منتشر شده.	•
دربـــاره 	• نوشتارهایی  انتشار  بـــرای  کارشناسان  از  درخــواســت 

.)Gordon , 1994( موضوع ها و مسائل مهم مورد نظر
•	

3.2. روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری2
روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری، یکی از رایج ترین روش های 
نشان  و  رویکرد سیستمی  به عرصه  ورود  با  که  آینده نگاری است 
را تجربه  اواخر دهه1960یک صعود واقعی  دادن توانایی خود، در 

1 Social, Technological, Economic, Environmental, and Political 
(STEEP)
2 Cross-Impact Analysis

صنایع  پویایی  مدل های  روی  فورستر3بر  جی  کارهای  با  که  کرد 
زمینه ساز  وی  کــار  واقــع  در  شــد.  شــروع   )1961( شهرها  پویایی  و 
گوردون  تئودور  بود.  ساختاری  تحلیل  روش  در  ترقی  و  پیشرفت 
و الفا هلمر4 نیز روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری را به سال 

.)Gordon, 1994(کردند 1966 مطرح 
تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری روشی برای تحلیل احتمال وقوع 
پیش بینی اســت. احتماالت  یک موضوع در یک مجموعه مــورد 
تأثیر  می تواند با قضاوت هایی دربــاره قابلیت بالقوه  این موضوع 
متقابل میان موضوع های مورد پیش بینی، تنظیم شود. در واقع  
می توان گفت که برخی از رخدادها، احتمال وقوع رخدادهای دیگر 
بیشتر می کند. حتی بسیاری از اتفاقات، پیشرفت های  را کمتر یا 
زیــرا آنها رخــدادهــای دیگری را  فوق العاد ه ای را سبب می شوند، 
جدید وقایع دیگری را به دنبال  رخــدادهــای  موجب می شوند و 
گسترده تر می شود  دارنــد و همین طــور دامنه تأثیرات هر لحظه 
و بر دیگر اتفاقات و پیشرفت ها تأثیر می گذارد. این ارتباط میان 
 Bonyad Tose( می باشند  متقابل  اثــرات  تحلیل  رخدادها همان 

.)Farda, 2005
کردن  به دنبال مشخص  اثرات متقابل/ ساختاری  تحلیل  روش 
و  نظرات  دریافت  منظور  به  پنهان(  یا  )آشکار  کلیدی  متغیرهای 
تشویق مشارکت کنندگان و ذی نفعان در مورد جوانب و رفتارهای 
تحلیل  اســت. روش  قابل پیش بینی یک سیستم  غیر  و  پیچیده 
طریق  از  که  تفکرات  و  عقاید  پیوند  بــرای  است  ــزاری  اب ساختاری 
ماتریس ارتباط تمامی متغیرهای سیستم، به توصیف و شناسایی 
روابـــط  ایـــن مـــدل در شــنــاســایــی  تــوانــایــی  مـــی پـــردازد.  سیستم 
در  مؤثر  کلیدی  متغیرهای  شناسایی  نهایت  در  و  متغیرها  بین 
کیفی  مطالعه  در  ساختاری  تحلیل  روش  اســت.  سیستم  تکامل 
تحلیل  طورکلی  بــه  دارد.  کــاربــرد  متغیر  شــدت  بــه  سیستم های 

ساختاری در سه مرحله انجام می شود:
مرحله1: شناسایی پارامترها یا عوامل اولیه. 

.MICMAC کردن عوامل و اطالعات به نرم افزار مرحله2: وارد 
مرحله3: بررسی میزان و چگونگی روابط بین متغیرها.

مرحله4: شناسایی عوامل کلیدی.
مورد  موضوع  در  مؤثر  اولیه  عوامل  شناسایی  مرحله نخست،  در 
بررسی معمواًل از طریق روش های همچون دلفی، پویش محیطی 
به محیط و موضوع پژوهش می توان از  .. صــورت می گیرد. بنا  و 
عوامل  ــای متناسب استفاده کــرد. بعد از مشخص کــردن  روش ه
آنها  اطالعات  تمام  و  عوامل  باید  سیستم،  بر  مؤثر  اولیه  عناصر  و 
که بتوانیم میزان و چگونگی  وارد نرم افزار MICMAC شود تا این 
روابط بین متغیرها را بررسی و در نهایت عوامل کلیدی و تأثیرگذار 

کنیم. را شناسایی 

4. شناخت محدوده مورد مطالعه
کردستان در غرب ایران در بخش جنوبی  شهر سنندج مرکز استان 
استان قرار دارد. سنندج در موقعیت 14 درجه و 35 دقیقه عرض 

3 Jay Forrester 
4 Theodore Gordon and alpha Helmer
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دارد  قــرار  گرینویج  نصف النهار  از  شرقی  طول  درجــه  و 46  شمالی 
و ارتفاع آن از سطح دریا بین 1450 تا 1538 متر در نقاط مختلف 
شهر متغیر است. جمعیت شهر سنندج براساس آخرین سرشماری 
که نسبت به  گرفته سال 1390 برابر با 373 هزار و 978 نفر  انجام 
افزایشی معادل 62 هزار و 541 نفر داشته  سرشماری سال 1385 

.)Markaz Amar Iran, 2011(است
سنندج  شهری  محدوده  تفصیلی  طرح  تقسیمات  آخرین  طبق 
مصوب 1390، این شهر شامل پنج منطقه، 22 ناحیه و 79 محله 
نایسر،  شهری:  منفصل  ناحیه  چهار  شامل  همچنین  می باشد. 

.)Tadbir shahr, 2011( گریزه می باشد حسن آباد، ننله و 

4.1. سکونتگاه های فرودست شهری سنندج
در موج نخست 13 سکونتگاه شکل گرفتند:  عباس آباد، حاجی آباد، 
چم  گلشن،  غفور،  شهدا،  شمال  فرجه،  شهریور،   17 کمربندی 
حاجی نسه، تپه شیخ محمدصادق)جورآباد(، تقتقان، اسالم آباد، 
بهارمست.  و  پیرمحمد  تپه  و  گردی گرول  کردستان  بلوار  انتهای 
در موج دوم شکل گیری سکونتگاه های فرودست شهری سنندج 
گریزه، از سال  چهار ناحیه منفصل شهری: نایسر، حسن آباد، ننله و 
1384 به بعد ایجاد شده است. و در نهایت موج سوم شکل گیری 
سکونتگاه های فرودست نیز در اواسط سال 1391 به وجود آمدند 
ج(  ــار، دوشـــان و سرخه دز ق اقــمــاری)آســاولــه،  که چهار روســتــای 
 Irandoost &( اطراف شهر بودند و شدیدًا درحال رشد می باشند 
 Mavenat shahrsazi & memari shahrdari(  ،)Tavalaee, 2012 

.)sanandaj, 2014

5. تجزیه و تحلیل و یافته های تحقیق
ــنــده  آی ــر وضــعــیــت  بـ ــلــیــدی مـــؤثـــر  ک ــل  ــوامـ 5.1. شــنــاســایــی عـ

سکونتگاه های فرودست شهری سنندج
گروه متخصصان 5.1.1. پویش محیطی از طریق 

پویش محیطی، هــشــدار اولــیــه را اعــالم می کند. ایــن هــشــدار در 
خ دادن  خصوص تغییرات مهمی اســت که در محیط در حــال ر
هستند. با استفاده از این روش، سیگنال های ضعیفی را شناسایی 
همان  می کــنــنــد کــه نمایانگر ضـــرورت تغییر در بــرنــامــه هــاســت. 
از  اشــاره شد، یکی  این پژوهش  که در قسمت روش شناسی  طور 
گروه  رایج ترین روش های پویش محیطی، پویش محیطی از طریق 

متخصصان می باشد.
در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرهای اولیه مؤثر بر وضعیت 
پویش  روش  از  سنندج  شهری  فــرودســت  سکونتگاه های  آینده 
متخصصان  گـــروه  طــریــق  از  محیطی  پــویــش  نـــوع  از  محیطی، 
گروه متخصصان  که ابتدا به جست وجوی انتخاب  استفاده شده 
مطالعه  مــورد  موضوع  حــوزه  در  دخیل  مجریان  و  کارشناسان  و 
به روش هــای مختلف پرسشگری  توجه  با  پرداخته شد و سپس 
کاماًل تشریحی، مصاحبه و ...( فرآیند  )گردهمایی، پرسشنامه های 
مطالعه  مــورد  حــوزه  در  آنها  نظرات  استخراج  و  پرسشگری  انجام 
گرفت. در مرحله بعد از گروه متخصصان  در مرحله نخست انجام 
نظرات سایر اعضای  خواسته می شود که دربـــاره  کارشناسان  و 
دخیل نیز، داوری کنند و در نهایت بعد از پایش متغیرها، 54 متغیر 
طبق جدول زیر به عنوان متغیرهای اولیه مؤثر بر وضعیت آینده 

سکونتگاه های فرودست شهری سنندج انتخاب شدند.

تصویر شماره 1: موقعیت جغرافیایی سکونتگاه های فرودست شهری سنندج

ی 
ها

گاه 
ونت

سک
ده 

آین
ت 

عی
وض

بر 
ؤثر 

ی م
ید

 کل
ل

وام
ی ع

سای
شنا

هی 
پژو

ده 
 آین

رد
ارب

ر ک
د ب

کی
ا تأ

ج ب
ند

سن
ی 

هر
ت ش

دس
فرو



58
1395 ــز  ــ ــی ــ ــای ــ پ

ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیستم  شماره 

5.1.2. تحلیل کلی محیط سیستم
که در باال اشاره شد، 54 متغیر در  براساس روش پویش محیطی 
شش حوزه به عنوان عوامل مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های 
اثــرات  تحلیل  روش  بــا  و  شناسایی  سنندج  شــهــری  ــرودســت  ف
عوامل  استخراج  برای   MICMAC نرم افزار  با  ساختاری  متقابل/ 
تحلیل  مطالعه،  مــورد  محیط  آینده  وضعیت  بر  تأثیرگذار  اصلی 
که در  شدند. براساس تعداد متغیرها، ابعاد ماتریس 54×54 بود 
شش حوزه مختلف تنظیم شده است. تعداد تکرارها را دو بار در نظر 
که نشان  گرفته شد و درجه پرشدگی ماتریس 47/70 درصد است 
که طبیعی به نظر می رسد؛ دلیل  دهنده ضریب متوسطی می باشد 
کندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های  آن هم پرا

فرودست شهری سنندج می باشد. 
ارزیابی در این ماتریس، 1525 رابطه  از مجموع 1391 رابطه قابل 
عدد صفر، 1276 رابطه عدد یک، 102رابطه عدد دو، 13 رابطه عدد 
سه بوده است. از طرف دیگر ماتریس براساس شاخص های آماری 
درصد   100 بهینه  شدگی  و  مطلوبیت  از  داده ای  چرخش  بار  دو  با 
پاسخ های  و  بــاالی پرسشنامه  روایــی  از  کی  که حا بــوده  برخوردار 
کلی محیط سیستم و در نهایت  آن است. در ادامــه برای تحلیل 
پالن  بررسی  به  مؤثر  کلیدی  عوامل  و  پیشران ها  شناسایی  بــرای 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها و همچنین به بررسی رتبه بندی 

و میزان جا  به جایی متغیرها پرداخته شد.

5.1.3. ارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها
از  کی  حا کندگی،  پرا صفحه  در  متغیرها  کنش  پرا و  توزیع  شیوه 
میزان پایداری و یا ناپایداری سیستم است. در حوزه روش تحلیل 
دو  مجموع  در   MICMAC نــرم افــزار  با  ساختاری  متقابل/  اثــرات 
پایدار  سیستم های  نام  به  که  است  شده  تعریف  کنش  پرا از  نوع 
پایدار  سیستم های  در  هستند.  معروف  ناپایدار  سیستم های  و 
کنش متغیرها به صورت L انگلیسی است_ یعنی برخی متغیرها  پرا
در  هستند.  باال  تأثیرپذیری  دارای  برخی  و  باال  تأثیرگذاری  دارای 

سیستم های پایدار مجموعًا سه دسته متغیر قابل مشاهده است:
کلیدی(. الف: متغیرهای بسیار تأثیرگذار بر سیستم )عوامل 

ب: متغیرهای مستقل.
ج: متغیرهای خروجی سیستم )متغیرهای نتیجه(.

کاماًل مشخص و نقش آن  در این سیستم جایگاه هریك از عوامل 
ناپایدار  ارائــه است. در مقابل در سیستم های  قابل  نیز به وضوح 
پایدار است. در این سیستم،  از سیستم های  وضعیت پیچیده تر 
کنده هستند و متغیرها  متغیرها در حول محور قطری صفحه پرا
در بیشتر مواقع حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان 

مشکل  بسیار  را  کلیدی  عوامل  شناسایی  و  ارزیابی  که  می دهند 
شده  ترسیم  راه هایی  نیز  سیستم  این  در  حال  این  با  می نماید. 
کلیدی  عوامل  شناسایی  و  گزینش  راهنمای  می تواند  که  است 

.)Godet, et al., 2003: 21(باشد
در سیستم های ناپایدار نیز متغیرهای زیر قابل مشاهده است:

و  ریسك  وجهی)متغیرهای  دو  متغیرهای  تأثیرگذار،  متغیرهای 
یا  تأثیرپذیر  متغیرهای  تنظیمی،  متغیرهای  هــدف(،  متغیرهای 

نتیجه سیستم و متغیرهای مستقل )تصویر شماره 2(.
کندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده  آنچه از وضعیت صفحه پرا
سکونتگاه های فرودست شهری سنندج می توان فهمید، وضعیت 
قطری  محور  اطــراف  در  متغیرها  بیشتر  است.  سیستم  ناپایداری 
که نشان می دهند  کنده اند. به غیر از چند عامل محدود  صفحه پرا
از  متغیرها  بقیه  هستند،  سیستم  در  باالیی  تأثیرگذاری  دارای 

وضعیت تقریبًا مشابهی نسبت به یکدیگر برخوردارند.
تأثیرات  و  مستقیم  تــأثــیــرات  تــأثــیــرنــد،  نــوع  دو  دارای  متغیرها 

که در ادامه به تشریح آن پرداخته می شود. غیرمستقیم 

جدول شماره 1: عوامل اولیه مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج
نام متغیرطبقه بندی

مسائل اجتماعی
هویت، سرمایه اجتماعی، جنسیت، مهاجرت، اعتماد نهادی، همگرایی فرهنگی با فرهنگ مسلط، نابرابری های اجتماعی، سواد 

گروه های مرجع جدید، وسطح نفوذپذیری آن، مشارکت اجتماعی، 
امنیت، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی و بعد خانوار.

خرد، مسائل اقتصادی مالی  تأمین  خــرد،  کــاربــردی  آمــوزش هــای  غیردولتی،  محلی/  نهادهای  کی،  اشترا و  فــردی  کارآفرینی  ملی،  اقتصاد  رشــد 
کنان، قیمت زمین و مسکن و اشتغال های زودبازده. سیاست های بازتوزیعی، سرمایه مالی سا

مسائل
زیست محیطی

کیفیت فضا و مکان،  کمربندهای سبز در اضالع سکونتگاه،  آالینده های محیطی، خطرهای محیطی، آب آشامیدنی و بهداشت، 
کاربری های ناسازگار، سیستم فاضالب و دفع زباله. کنان در مورد تبعات زیست محیطی،  گاه سازی سا آ

گی های سیاسی  ویژ
و مدیریت شهری

سازمان های مردم نهاد و تشکل ها، رویکرد منفعت مداری، شورایاری های محلی، حکمروایی خوب شهری، مشارکت و فعالیت های 
سیاسی افراد، رویکرد محله محوری و توسعه پایدار محلی.

کیفیت مسکن، مصالح ساختمانی، نظارت درحین ساخت وساز، معماری بوم محور، مسائل کالبدی مدیریت زمین، مالکیت )امنیت تصرف(، 
کاربری ها، شبکه ارتباطی درون بافتی و عمر  بنای ساختمان ها. ساخت وسازهای مبتنی بر قوانین نظام مهندسی، سرانه و سطوح 

کوچک و میانی، شیوه مدیریت، سیاست های توازن منطقه ای، سیاست های تأمین شاخص های کالن گذاری اختیارات، شهرهای  تمرکززدایی و وا
مسکن در استطاعت، تجدیدنظر در ضوابط و مقررات توسعه شهری و فقرزدایی.

جدول شماره 2: تحلیل اولیه داده های ماتریس اثرات متقابل
درجه پرشدگیجمعتعداد سهتعداد دوتعداد یکتعداد صفرهاتعداد تکرارابعاد ماتریسشاخص

47/70%54215251276102131391مقدار

جدول شماره 3: درجه مطلوبیت و بهینه  شدگی ماتریس
تأثیرپذیریتأثیرگذاریچرخش

1% 92% 89
2% 100% 100
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محور تاثیرگذاریسیستم پایدارمحور تاثیرگذاریسیستم ناپایدار

محور تاثیرپذیریمحور تاثیرپذیری

  )Godet, et al., 2003: 22(:تصویر شماره 2: الگوی سیستم پایدار و ناپایدار - مآخذ

جدول شماره 4: میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر

اثرات غیرمستقیماثرات مستقیممتغیرردیف
میزان تأثیرگذاریمیزان تأثیرپذیریمیزان تأثیرپذیریمیزان تأثیرگذاری

1581094620493هویت1
48404215554465سرمایه اجتماعی2
164553119134جنسیت3
51373963151439رویکرد محله محوری4
34343827336590اعتماد نهادی5
22222698528409همگرایی فرهنگی با فرهنگ مسلط6
35424473941256نابرابری های اجتماعی7
46182224149395سواد وسطح نفوذپذیری آن8
35363983940739مشارکت اجتماعی9

کنان10 31152017038341سرمایه مالی سا
29515505836100امنیت11

32394399739631ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی12
کنان از تبعات زیست محیطی13 گاه سازی سا 18161780323514آ
55444937460046رشد اقتصاد ملی14
کوچک و میانی15 24303496528545 شهرهای 
33283446138261نهادهای محلی/غیردولتی16
کاربردی خرد17 18202643524342آموزش های 
گذاری اختیارات18 31222679336892تمرکززدایی و وا
25182124629878بعد خانوار19
27232467530796گروه های مرجع جدید20
23465084326543توسعه پایدار محلی21

26323491831830اشتغال زودبازده22
15374118616630آالینده های محیطی23
12182181117574خطرهای محیطی24
13253103817646آب آشامیدنی و بهداشت25
213167705721کمربندهای سبز در اضالع سکونتگاه ها26
50546123154187کیفیت فضا و مکان27
20192448726052سیاست بازتوزیعی28
22222816626419شبکه ارتباطی درون بافتی29
25293498331357سیاست های توازن منطقه ای30
26333831032047سیستم فاضالب و دفع  زباله31

5.1.4. ارزیابی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم 
متغیرها

روابــط  از  هــرکــدام  متغیرها،  تأثیرات  تحلیل  ــرای  ب بخش  ایــن  در 
به  توجه  با  و  شده  سنجیده   MICMAC نرم افزار  توسط  متغیرها 
و غیرمستقیم  تأثیرات مستقیم  و درجــه  میزان  جــدول شماره 4  

متغیرها بر یکدیگر به دست آمده است.

کنش متغیرهای مؤثر بر وضعیت  که شیوه توزیع و پرا  به دلیل این 
کندگی،  پرا صفحه  در  سنندج  شهری  فرودست  سکونتگاه های 
کی از ناپایداری سیستم می باشد، پنج دسته )عوامل تأثیرگذار،  حا
عوامل  و  تأثیرپذیر  عــوامــل  تنظیمی،  عــوامــل  وجــهــی،  دو  عــوامــل 

که در جدول 5 تشریح شده اند. مستقل( قابل شناسایی هستند 
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46324178749086مدیریت زمین32
25324262029789فقرزدایی33
27444713430042کیفیت مسکن34
10192263812565رویکرد منفعت مداری35
27273432830098ساخت وسازهای مبتنی بر قوانین36
11151994212737معماری بوم محور37
40374188639792نظارت درحین ساخت و ساز38
کاربری ها39 16253020019005سرانه وسطوح 
17111512620483عمربنای ساختمان ها40
30253030035653سازمان های مردم نهاد41

17313616920775مصالح ساختمانی42
51253197060636سیاست های تأمین مسکن در استطاعت43
34425138839691حکمروایی خوب شهری44
9313576812856مشارکت و فعالیت سیاسی افراد45
52273386562328مهاجرت46
48556093151309قیمت زمین و مسکن47
15182184518250تأمین مالی خرد48
کی49 881103610663کارآفرینی فردی و اشترا
67495260176530شیوه مدیریت51

16151962719996کاربری های ناسازگار52
32202519135293شورایاری های محلی53
188913323030تجدیدنظر در ضوابط و مقررات توسعه شهری54
44485407453740مالکیت)امنیت تصرف55

کنش متغیرها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نمودار شماره 1: پرا

جدول شماره 5:  نحوه توزیع متغیرها براساس طبقه بندی آنها
متغیرطبقه بندی

مهاجرت، سواد و سطح نفوذپذیری آن و سیاست های تأمین مسکن در استطاعت.عوامل تأثیرگذار

کیفیت فضا و مکان، مدیریت زمین، مالکیت)امنیت تصرف(، عوامل دو وجهی سرمایه اجتماعی، رشد اقتصاد ملی، قیمت زمین و مسکن، 
رویکرد محله محوری و شیوه مدیریت.

عوامل تنظیمی

مشارکت اجتماعی، نابرابری های اجتماعی، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، اعتماد نهادی، همگرایی فرهنگی با فرهنگ 
کنان، سیستم  گروه های مرجع جدید، نهادهای محلی/ غیردولتی، اشتغال های زودبازده، سرمایه مالی سا مسلط، بعد خانوار، 

فاضالب و دفع زباله، نظارت درحین ساخت وساز، ساخت وسازهای مبتنی بر قوانین نظام مهندسی، شبکه ارتباطی درون بافتی، 
مصالح ساختمانی، سازمان های مردم نهاد و تشکل ها، شورایاری های محلی، مشارکت و فعالیت های سیاسی افراد، فقرزدایی، 

گذاری اختیارات. کوچک و میانی، سیاست های توازن منطقه ای، تمرکز زدایی و وا شهرهای 
کیفیت مسکن، حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار محلی.عوامل تأثیرپذیر امنیت، آالینده های محیطی، 

عوامل مستقل

کاربردی خرد، خطرهای  کی، تأمین مالی خرد، سیاست های بازتوزیعی، آموزش های  کارآفرینی فردی و اشترا جنسیت، هویت، 
کنان در مورد  گاه سازی سا کیفیت فضا و مکان، آ کمربندهای سبز در اضالع سکونتگاه،  محیطی، آب آشامیدنی و بهداشت، 

کاربری ها، رویکرد منفعت  کاربری های ناسازگار، معماری بوم محور، عمربنای ساختمان، سرانه و سطوح  تبعات زیست محیطی، 
مداری سیاسی، تجدیدنظر در ضوابط و مقررات توسعه شهری.
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نمودار شماره 2: روابط مستقیم بین متغیرها

آینده  وضعیت  بر  مؤثر  کلیدی  عوامل  نهایی  انتخاب   .5.1.5
سکونتگاه های فرودست شهری سنندج 

بررسی وضعیت  به  ابتدا  باال نشان داده شد،  همان طوری که در 
به  آینده نگاری  چارچوب  در  و  شهری  فرودست  سکونتگاه های 
که طبق نتایج به دست  کلی محیط سیستم پرداخته شد  تحلیل 
آمده، 54 عامل در مرحله نخست شناسایی و میزان و چگونگی 
تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده سکونتگاه های 

فرودست شهری سنندج با توجه به روش مستقیم و غیرمستقیم 
بررسی و در نهایت از میان 54 عامل بررسی شده، یازده عامل اصلی 
سکونتگاه های  آینده  وضعیت  بر  مؤثر  کلیدی  عوامل  به  عنوان 
عامل  یــازده  همه  که  شده اند  انتخاب  سنندج  شهری  فرودست 
در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شده اند. یازده عامل 
از میان 54 عامل مورد بررسی در روش مستقیم و  تأثیرگذار مهم 

غیرمستقیم به شرح جدول 6 هستند:

نمودار شماره 3: روابط غیرمستقیم بین متغیرها
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ــر وضــعــیــت آیــنــده  کــلــیــدی مــؤثــر ب ــازده عــامــل  ــ طــبــق جـــدول 6، ی
است.  شده  استخراج  سنندج  شهری  فرودست  سکونتگاه های 
ــظــارت درحــیــن  ــر، عــامــل ن ــه غــیــر از ایـــن عــوامــل مــؤث همچنین ب
با  همچنین  و  حــوزه  این  کارشناسان  نظرات  طبق  ساخت وساز، 
امتیاز(، این عامل  آمــده)263  امتیاز به دست  توجه به بیشترین 
که در جدول فوق به آن اشاره شد، به عنوان یک  از عواملی  بعد 
بعدی،  هــای  تحلیل  در  که  می شود  شناخته  مهم  خیلی  عامل 

سناریوسازی این عامل هم دخیل داده خواهد شد.

6. بحث و نتیجه گیری
و  مؤثر  عوامل  مهمترین  شناسایی  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 
بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل مؤثر در وضعیت آینده 
سکونتگاه های فرودست شهری سنندج، با بهره گیری از پایه فکری 
)آینده نگاری(  هنجاری  پارادایم  نظری  چارچوب  با  آینده پژوهی 
از پیچیدگی و نوآوری  بنیان نهاده شده است. روش این تحقیق 
منحصر به فردی برخوردار است و جزو نخستین تجربه علمی در 
حوزه مطالعات و برنامه ریزی مسکن است. در پژوهش حاضر برای 
سکونتگاه های  آینده  وضعیت  بر  مؤثر  اولیه  متغیرهای  شناسایی 
گروه  طریق  از  محیطی  پویش  روش  از  سنندج  شهری  فرودست 
متقابل/  اثـــرات  تحلیل  روش  از  و  شــده  اســتــفــاده  متخصصان 
و  عوامل  تأثیرگذاری  چگونگی  و  میزان  بررسی  ــرای  ب ساختاری 
آینده  وضعیت  در  مؤثر  کلیدی  عــوامــل  شناسایی  در  نهایت  در 
سکونتگاه های فرودست شهری سنندج استفاده شده است؛ برای 

کاربردی MICMAC استفاده شد.  تحلیل داده ها از نرم افزار 
و  کارشناسان  و  متخصصان  گــروه  انتخاب  جست وجوی  به  ابتدا 
مجریان دخیل در حوزه موضوع مورد مطالعه پرداخته شد و بعد از 
انتخاب آنها با توجه به روش های مختلف پرسشگری )گردهمایی، 
انجام  فرآیند   )... و  مصاحبه  تشریحی،  کــامــاًل  پرسشنامه های 
پرسشگری و استخراج نظرات آنها در حوزه مورد مطالعه در مرحله 
گرفت و در مرحله  نخست با شناسایی تعداد 90 عامل مؤثر انجام 

کارشناسان خواسته می شود که درباره  بعدی از گروه متخصصان و 
نظرات سایر اعضای دخیل نیز، داوری کنند و در نهایت بعد از پایش 
متغیرها، با جمع بندی، تلفیق و تدقیق آنها نهایتًا به 54 عامل در 
متقابل/  اثــرات  تحلیل  روش  با  سپس  یافت.  تقلیل  حــوزه  شش 
اصلی  عــوامــل  استخراج  ــرای  ب  MICMAC ــرم افــزار  ن بــا  ساختاری 
شدند.  تحلیل  مطالعه،  مــورد  محیط  آینده  وضعیت  بر  تأثیرگذار 
که در شش حوزه  براساس تعداد عوامل، ابعاد ماتریس 54×54 بود 
گرفته شد  مختلف تنظیم شده است. تعداد تکرارها را دو بار در نظر 
که نشان دهنده  ماتریس 47/70 درصــد است  و درجــه پرشدگی 
آن  و دلیل  به نظر می رسد  که طبیعی  ضریب متوسطی می باشد 
سکونتگاه های  آینده  وضعیت  بر  مؤثر  متغیرهای  کندگی  پرا هم 
قابل  رابطه   1391 مجموع  از  می باشد.  سنندج  شهری  فرودست 
ارزیابی در این ماتریس، 1525 رابطه عدد صفر، 1276 رابطه عدد 
یک، 102رابطه عدد دو، 13 رابطه عدد سه بوده است. از طرف دیگر 
ماتریس براساس شاخص های آماری با دو بار چرخش داده ای از 
کی از روایی  مطلوبیت و بهینه  شدگی 100 درصد برخوردار بوده که حا
از وضعیت صفحه  آنچه  آن است.  پاسخ های  و  پرسشنامه  باالی 
کندگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست  پرا
شهری سنندج می توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. 
کنده اند. به غیر از  بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پرا
که نشان می دهند دارای تأثیرگذاری باالیی در  چند عامل محدود 
سیستم هستند، بقیه متغیرها از وضعیت تقریبًا مشابهی نسبت به 
همدیگر برخوردارند. بنابراین پنج دسته )عوامل تأثیرگذار، عوامل 
مستقل(  عوامل  و  تأثیرپذیر  عوامل  تنظیمی،  عوامل  وجهی،  دو 
قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 54 عامل یاد شده، در 
نتیجه تحلیل های ماتریس و ارزیابی پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 
کلیدی با روش های مستقیم و غیرمستقیم، تعداد 12 عامل  عوامل 
کلیدی )شیوه مدیریت، رشد اقتصاد ملی، مهاجرت، رویکرد محله 
کیفیت فضا  محوری، سیاست های تأمین مسکن در استطاعت، 
و مکان، سرمایه اجتماعی، قیمت زمین و مسکن، سواد و سطح 

جدول شماره 6: عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه های فرودست شهری سنندج

متغیر
رتبه به دست آمدهامتیاز نهایی به دست آمده 

تأثیرگذاری غیرمستقیمتأثیرگذاری مستقیمتأثیرگذاری غیرمستقیمتأثیرگذاری مستقیم

44143011شیوه مدیریت

36233724رشد اقتصاد ملی

34235032مهاجرت

33528948رویکرد محله محوری

33534053سیاست های تأمین مسکن در استطاعت

32930466کیفیت فضا و مکان

31530675سرمایه اجتماعی

31528889قیمت زمین و مسکن

302277910سواد و سطح نفوذپذیری آن

3022751011مدیریت زمین

289302117مالکیت)امنیت تصرف(
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