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عامل مذكور پس از  ٥٤هاي فرودست شهر شناسايي و نهايتاً از ميان وضعيت آينده سكونتگاه
ها گر و بر وضعيت آينده اين سكونتگاهبررسي ميزان و چگونگي تاثيرگذاري اين عوامل بر يكدي

هاي فرودست شهر ايفا عامل كليدي كه بيشترين نقش را در در وضعيت آينده سكونتگاه ١٢تعداد 
روي اين هاي احتمالي هر عامل در آينده پيشكند، انتخاب شدند كه با تعريف وضعيتمي

سناريونويسي با تشكيل ماتريس وضعيت ممكن طراحي گرديد. براساس روش  ٤٥ها تعداد سكونتگاه
و با بهره گيري از دانش متخصصان حوزه مربوطه در ارزيابي ميزان تاثيرات وقوع هر يك  ٤٥× ٤٥

افزار سناريوويزارد، هاي نرمهاي ديگر، با استفاده از قابليتها بر وقوع يا عدم وقوع وضعيتاز وضعيت
سناريوي ضعيف استخراج شد كه  ٢٥٠ركردني) و سناريوي با سازگاري بالا(باو ١٤سناريوي قوي،  ٣

سناريوي  ١٤پردازد كه در مجموع سناريوي با سازگاري بالا مي ١٤اين پژوهش، به تحليل 
سناريو جامع ارائه شد. سناريو اول به عنوان  ٣بندي نهايي باوركردني پس از تلفيق و جمع

د كه بيشتر ادامه دهنده وضع موجود با باشترين سناريو از مطلوبيت بالايي برخوردار نميمحتمل
سناريو دوم به عنوان مطلوبترين سناريو كه نشان دهنده رشدي كند و بينابين رو داراست. 

باشد و سومين سناريو محتمل بيشتر هاي بهتر و خوشبينانه با رشد تدريجي روبه بهبود ميوضعيت
د. در نهايت جهت بازآفريني پايدار بايد با باشهاي بينابين و ايستا و بحراني مينشان دهنده وضعيت

هاي مطلوب در سناريوها در آينده هاي كارآمد تلاش شود كه وضعيتهدفگذاري و تدوين سياست
  هاي نامطلوب و بحراني گرفته شود.تحقق پيدا كند و جلوي وضعيت

ج، نگاري، بازآفريني شهري، سنندهاي فرودست شهري، آيندهسكونتگاه :واژگان كليدي
  سناريونويسي

  

 مقدمه

در حال حاضر نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي مي كنند. براساس گزارش مركز 
سال آينده  ٣٠) مناطق شهري در UN-HABITATسكونتگاههاي انساني ملل متحد(

ريزان و مهمترين كانون رشد جمعيت جهان خواهند بود و با اين افزايش جمعيت، برنامه
درحال توسعه با چالش نرخ رشد بالاي فقر مواجه هستند. اين درحالي  هاي كشورهايدولت

است كه تجلي فقر كه زماني بيشتر مشخصه مناطق روستايي بود، امروزه هرچه بيشتر 
شهري شده است. يكي از پيامدهاي اصلي افزايش فقر در شهرها و شهري شدن فقر، كمبود 
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شهري است، چنانچه جمعيت اين  مسكن و شكل گيري فزآينده سكونتگاههاي فرودست
 Divyaniميليون نفر برآورد شده است( ٨٨٩در حدود  ٢٠٢٠سكونتگاهها براي سال 

Kohli, 2011.1( .اسكان غير رسمي«هاي فرودست شهري يا آنچه به رايج سكونتگاه «
شود. از مشكلات فراروي شهرهاي امروزي خاصه در سطوح محلي بشمار مي رود. ناميده مي

ن اساس، نوع، ماهيت و فرآيند مداخلاتي احتمالي و نحوه برخورد با آنها از جمله بر اي
بسياري از  .مفاهيمي است كه جايگاهي ويژه در برنامه ريزي و مديريت شهري داشته و دارد

هاي فرودست شهري در چند دهه گذشته (با برنامه يا بدون برنامه) دچار دگرگوني سكونتگاه
اند و برخي در شرايط ناشايست كالبدي و سامان دادن و بهبود را پيموده اند بسياري راهشده

هاي ها كارآزمايي بهسازي هنوز سكونتگاهاند. پس از سالاجتماعي و اقتصادي مانده
روند. در برخورد با پديده فرودست شهري چالشي بنيادين براي شهرها به شمار مي

هاي گوناگوني به كار ويكردها و برنامههاي خودانگيخته و فرودست شهري رسكونتگاه
شده كه تجربه نشان داده كه رويكرد چيره كالبدي و بدون پرداختن به نياز و خواست گرفته

نفع هاي ذيو اولويت اجتماع محلي و ضعف مشاركت اجتماعات محلي و قرار نگرفتن گروه
ا شده است. بازآفريني پايدار با ريزي و اجرا، مايه ناكارآمدي بسياري از كارهدر فرايند برنامه

ريزي با نگاهي نو و توجه به آينده كه به مشاركت فراگير و نگاري در پي برنامهرويكرد آينده
افزايش كيفيت و شرايط سكونت و زيست درخور است و برپايي مديريت خوب براي 

 اواخر در هايدگرگون و تغييرات افزايش بابهسازي محله و توانمندسازي اجتماع محلي است. 
 ريزي مبتنيبرنامه هايروش به اتكا جهاني، جامعه در جديد مسائل پياپي ظهور و دوم هزاره

 هاقطعيت عدم سنگين سايه و نبود كشورها كلان هايمديريت نياز جوابگوي بيني، پيش بر
 كه بود كرده دگرگون ايگونه به را وضعيت انگيز،و شگفت ناپيوسته رويدادهاي ظهور و

 عدم .رسيدمي نظر به مشكل امري ريزان،براي برنامه پر تحول دنياي در آينده بينيپيش
 باعث تغييرات روزافزون از ناشي هايپيچيدگي همچنين و آينده دقيق بيني پيش در توانايي

 بطن وارد را آن و برده بهره نگاريآينده نوظهور دانش هايقابليت از محققان تا شد
نگاري در واقع يك ظرفيت بشري عام آينده). ١: ١٣٩٠كنند (زالي،  ريزيامههاي برنفعاليت

سازي سازد تا در باب آينده بيانديشد و احتمالات آينده را بررسي، مدلاست كه فرد را قادر مي
عصبي  -هاي نظام ذهنيو خلق كرده و در مقابلش نشان دهد. اين توانايي برپايه توانايي
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هاي پيچيده هاي عصبي به منظور انجام روشست كه از پيوندهاي رشتهمغز انسان بنا شده ا
 )١٩، ١٣٨٦برد(اسلاتر،ادراك كه كاركرد تسهيل كننده و حمايت كننده دارند بهره مي

 مورد گوناگوني هايصورت به و گوناگون اهداف به بنا تواندمي كه است ابزاري نگاريآينده
 در را خود خاص معضلات و مشكلات حل كشورها از داديتع دليل اين به گيرد. قرار استفاده

هاي فرودست سكونتگاهدر اين راستا  .نمودند ريزيطرح نگاريهآيند برنامه يك قالب
هاي ريزيشهري نيز به عنوان يكي مسائل حاد كشورهاي در حال توسعه نيازمند برنامه

ت در راستاي پذيرش پيچيدگي، نگاري و حركريزي با رويكرد آيندهتر همچون برنامهدقيق
رو اين پژوهش از اين ريزي بر پايه شناخت جامع همه عناصر و عوامل است.تكثر و برنامه

نگاري هاي خاص آيندهريزي، با استفاده از روشقصد دارد با تكيه بر ديدگاه نوين برنامه
نوع بازآفريني  ريزي كند كه در واقع يكهاي فرودست شهري سنندج برنامهبراي سكونتگاه

هاي فرودست نگاري سكونتگاهپايداري در اين سكونتگاهها اتفاق بيافتد. در بحث آينده
روي شهري سنندج ضمن شناسايي كامل محيط سيستم، شناخت كاملي از چالشهاي پيش

ريزي، سعي شده با دقت پيشرانهاي كليدي مؤثر بر وضعيت آينده محيط برنامه
ري سنندج از ميان عوامل اوليه مؤثر انتخاب گردد كه امكان هاي فرودست شهسكونتگاه

افزار سناريونويسي و همچنين تدوين سازي با نرمتدوين وضعيت هاي احتمالي، سناريو
  راهبردها را فراهم خواهد كرد.

 مروري بر ادبيات پژوهشمباني نظري و 

  هاي فرودست شهريسكونتگاه

ر شهرها (به ويژه شهرهاي بزرگ) داراي هاي است كه در درون يا مجاوسكونتگاه
اي است كه هاي كالبدي نابسامان و عمدتاً خودرو بوده و متشكل از واحدهاي مسكونيبافت

بدون رعايت اصول فني ساختماني(هرچند با مصالح متعارف) ساخته شده و فاقد مجوز 
شهرنشيني تشكيل  ي اندكدرآمد با سابقهباشند. اغلب ساكنان آنها را اقشار كمرسمي مي

هاي اجتماعي و اشتغال غيررسمي بيش از ميانگين شهري كه به آن دهند كه با آسيبمي
نشينان شهري از ابعاد مختلف زندگي، يعني كالبدي، رويند. در واقع اين حاشيهاند روبهوابسته
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شمار ترين اقشار جامعه شهري به شوند كه از محروماجتماعي، اقتصادي و ... متمايز مي
  ).١٦: ١٣٨١آيند(حاج يوسفي،مي

  بازآفريني شهري

اي همچون اقتصاد رقابتي و كيفيت زندگي به خصوص اين مفهوم با مباحث گسترده
كنند، سروكار دارد. به صورت ايده آل، هاي فقيرنشين زندگي ميبراي كساني كه در محله

هاي آن از طريق برنامهآفريني شهري مشتمل بر فرموله كردن اهداف سياسي، اجراي باز
به  Regenerateاز ريشه فعل  Regenerationنمايي مداوم عملكرد است. واژه اجرايي و باز

معناي احياء كردن، جان دوباره بخشيدن، احياء شدن و از نو رشد كردن گرفته شده است. در 
رود. اين مي آفريني به كارسازي و بازمطالعات شهري به معناي احياء، تجديد حيات، معاصر

هاي اقتصادي، نگاه مفهوم جامعي است كه به معناي بهبود وضعيت نواحي محروم درجنبه
آفريني ). بنابراين باز١٣٩١آبادي و مويدفر، باشد (زنگيكالبدي، اجتماعي و فرهنگي مي

شهري عبارت است از: ديد جامع و يكپارچه و مجموعه اقداماتي كه به حل مسائل شهري 
-شود، به طوري كه بهبود دايمي در شرايط اقتصادي، كالبدي، اجتماعي و زيستمنجر مي

 :Roberts & Sykes, 2000).كند اي را كه دستخوش تغييرشده، فراهم ميمحيطي ناحيه

17)  
  نگاريآينده

و  "نگاريآينده"، "بينيپيش"، "قلمرو آينده"، "انديشيآينده"، "پژوهيآينده"
رفته كه همه اين  كار به بيشتر اخير هايدهه در كه است يميمفاه از "شناسيآينده"

پژوهي را نام هاي بسياري هستند. شايد بتوان آيندهفرضها و پيشواژگان برآمده از تئوري
ريزي مبتني بر در اين خصوص دو پارادايم كلي اكتشافي(برنامهمادر اين اصطلاحات دانست. 

نگاري) وجود دارد كه هر كدام از اين رويكرد آيندهريزي با بيني) و هنجاري(برنامهپيش
  )Twiss, 1992نگرند. (ها از زاويه خاصي به مفهوم آينده و نحوه رسيدن به آن ميپارادايم

در اين پارادايم آينده نتيجه علي و معلولي گذشته است و نوعي  پارادايم اكتشافي:
اي است محتوم و ثابت كه ه آينده، آيندهجبرگرايي پنهان در آن وجود دارد. نتيجه اين نگاه ب
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تاريخ مطابق با قوانين خود، حال را به آن آينده تبديل خواهد كرد. در اين پارادايم انسان 
پردازد اين پارادايم تواند به اكتشاف آن آينده محتوم بهصرفا ناظر بيروني است كه تنها مي

منطقي آن است (ناظمي و قديري،  بيني است و اكتشاف آينده تنها نتيجهمبتني بر پيش
١٢-١٣، ١٣٨٥.(  

شود و در اين پارادايم نيروي انسان در ساخت آينده در نظر گرفته مي پارادايم هنجاري:
گر خود را تغيير داده و با مفهوم ساخت آينده روبروست در انسان جايگاه بيروني و مشاهده

هاي محتمل و هاي ممكن، آيندهآينده ها شاملاين پارادايم انسان با طيف وسيعي از آينده
كردني روبروست كه رسيدن به هر كدام از آنها بستگي به سطح و كيفيت هاي باورآينده

خواسته انسان يعني آينده مطلوب وي دارد در اين پارادايم برخلاف پارادايم اكتشافي، 
خود را خود انتخاب  جبرگرايي پنهان وجود ندارد بلكه انسان كاملا مختار است مسير زندگي

اي كه ارائه داده در تعريف پذيرفته شده ١ريچارد اسلاتر ).١٣٨٥كند (وحيدي مطلق، 
سازد تا در باب آينده بيانديشد نگاري يك ظرفيت بشري عام است كه فرد را قادر ميآينده«

ايي سازي و خلق كرده و در مقابلش نشان دهد. اين توانو احتمالات آينده را بررسي، مدل
هاي عصبي مغز انسان بنا شده است كه از پيوندهاي رشته -هاي نظام ذهنيبرپايه توانايي

هاي پيچيده ادراك كه كاركرد تسهيل كننده و حمايت كننده عصبي به منظور انجام روش
  )١٩، ١٣٨٦(اسلاتر،» برددارند بهره مي

نگاري شده است آيندهارائه  ٢ميلادي توسط گويگان ٢٠٠١در تعريف ديگري كه در سال 
ي ادراكات در خصوص آينده است كه معمولا فرايندي سيستماتيك، مشاركتي و گردآورنده

اندازي ميان مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصميمات روزآمد و بسيج اقدامات چشم
  ).٢٩: ١٣٨٥مشترك بنا مي سازد(ناظمي، 

بيني) به دو دليل در مبتني بر پيش ريزيدر مجموع بايد گفت پارادايم اكتشافي(برنامه
هاي پاياني هزاره سوم با چالش اساسي روبرو شد اول، جزمي و صلب گرفتن آينده و سال

). به عبارت ديگر از شرايط حال آغاز كرده و به ٣: ١٣٨٦دوم عدم وجود دقت كافي(ناظمي، 
                                                           
1 Slaughter, Richard 
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ريزي با ايم هنجاري(برنامهريزي، پارادكه در نگاه نوين به برنامهرود در حاليدرون آينده مي
باني رود و با حضور در افق آينده و ديدهريز ابتدا به افق آينده مينگاري)، برنامهرويكرد آينده

حال و گذشته مسيرهاي مشخص براي معماري توسعه از آينده به حال را تعيين و تدقيق 
بيشتر نزديك به  ريشهريزي رسد رويكرد موجود در برنامهكند. بنابراين به نظر ميمي

كه تغيير رويكرد به هنجاري در موضوع بيني است در حاليپارادايم اكتشافي يا همان پيش
تواند بسياري از مشكلات شيوه برنامه ريزي كنوني را نگاري ميريزي و كاربرد آيندهبرنامه

  )٦٢: ١٣٩٢ها را افزايش دهد (زالي، حل و ميزان موفقيت طرح

نگاري، بصورت تخصصي در مطالعات ريزي با رويكرد آيندهحوزه برنامهكه در تحقيقاتي 
) را شايد بتوان به عنوان اولين ٢٠٠٦شهري انجام گرفته عبارتند از: كراوسزيك (

ريزي شهري پژوهي را به صورت تخصصي در برنامهپژوهشگري دانست كه بحث آينده
باشند كه با ايرلند مي ٣شگاه دوبلينپژوهي دانمطرح كرده است. ايشان رئيس آكادمي آينده

تخصص جغرافيا و برنامه ريزي شهري، رساله دكتري خود را با عنوان  كاربرد رويكرد 
به  ٢٠٠٦ريزي شهري، نمونه موردي شهر دوبلين در سال انديشي در فرآيند برنامهآينده

زي شهري در اين ريهاي برنامهاتمام رسانده اند. در رساله خود به بررسي ساختار و روش
ريزي اين شهر تشريح پژوهي در برنامههاي مختلف آيندهشهر پرداخته و كاربرد تكنيك

اي كه در استان بالينگوان در اندونزي با عنوان به ) در مطالعه٢٠١١اند. محمود (كرده
از موثرترين ريزي توسعه انجام داده است، يكي نويسي جهت برنامهكارگيري روش سناريو

دارد كند و بيان ميانداز اين استان را روش سناريو نويسي عنوان ميها در تعيين چشمشرو
هاي توسعه منطقه، برنامه آمايش سرزمين بر مبناي سناريونويسي از پيش نيازكه يكي 

تصورات آينده شهر: "اي تحت عنوان ) در مطالعه٢٠١١و كراوسزيك (٤باشد. راتكليفمي
ريزان  و معتقد است عمده برنامه "ريزي شهرييونويسي در برنامهاستفاده از روش سنار

گرايانه موثر و كارآمد به منظور درك گذاران شهري فاقد يك رويكرد آيندهسياست
الوقوع و شكل دادن به شرايط مورد نظر در بيني شرايط قريبهاي محيطي، پيشپيچيدگي
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ريزي هاي ارزشي در جامعه، برنامهسيستم باشند. وي معتقد است چهار عامل تغييرآينده مي
ريزي انداز شهر و مشاركت ذينفعان و شهروندان در امر برنامهاستراتژيك شهر و سند چشم

ها كند. اما براي شكل دادن به آينده و مقابله با بحرانشهري موفقيت در آينده را تضمين مي
ريزي شهري استفاده كرد. رنامهپژوهي مانند سناريونويسي در بهاي آيندهبايد از روش
رويكردي به بررسي نقش سناريو به عنوان كاتاليزوري  "اي) در مطالعه٢٠١١(٥زرگاس ورايل

هاي كند كه يكپارچگي در سياستبيان مي "هاي شهريدر جهت يكپارچگي سياست
ريزي و مديريت شهري  محسوب شهري همواره به عنوان يك هدف بسيار مهم در برنامه

شود. امروزه در بسياري از كشورهاي پيشرفته از رويكرد سناريونويسي در برنامه ريزي يم
هاي بلندمدت براي شهر است. در شود. هدف از اين كار توسعه استراتژيشهري استفاده مي

شود كه استفاده از سناريونويسي علاوه بر توسعه استراتژي، سبب نتايج اين تحقيق بيان مي
و كيت  ٦شود. تري بوركهاي گروهي ميدرون سازماني و تقويت فعاليت افزايش همكاري

نگاري را وارد ) را شايد بتوان به عنوان اولين محققيني دانست كه آينده٢٠٠٨( ٧هالس
نگاري چيست؛ تحليل آينده آينده "اند. در پژوهشي باعنوانريزي مسكن كردهمبحث برنامه

ي و فرآيندهاي مورد استفاده براي وضعيت آينده نگارهاي آيندهروش "مسكن استراليا
گيرد كه تجزيه كند و نتيجه ميو پيامدهاي سياسي آن را بررسي مي ٢٠٢٥مسكن در سال 
نگاري، با وجود مسائل آن،  فرصتي را براي حركت فراتر از تفكر فعلي و و تحليل آينده

نده مسكن را در مسيري پارامترهاي سياست وابسته به مسير ايجاد مي كند و  بحث آي
دهي سياست هاي در حال شكلسازد كه بحث انتقادي از تمهيدات و سياستممكن مي

  انگيزد.مسكن كنوني را برمي

ريزي، بصورت تخصصي، هنوز در اوايل مسير خود نگاري و برنامهدر ايران مقوله آينده
): ١٣٨٨اله دكتري نادر زالي (توان به رسازجمله كارهاي صورت گرفته در ايران مي قرار دارد.

به  "ريزي سناريو مبنااي با رويكرد برنامهاي منطقهنگاري توسعه منطقهآينده"تحت عنوان
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انداز ملي و نظريه پايه توسعه استان بحث پيرامون توسعه آتي مناطق براساس سند چشم
تان را شناسايي عامل كليدي موثر بر فرايند توسعه اس ١٤پردازد. وي آذربايجان شرقي مي

سناريو با احتمال وقوع  ١٩سناريو با احتمال وقوع بسيار بالا، ٥كرده و براساس اين عوامل 
سناريو با احتمال وقوع ضعيف استخراج كرده است. در پايان پس از  ٢٩١متوسط به بالا و 

بررسي سناريوهاي با احتمال وقوع بالا و متوسط معتقد است در صورت رخ دادن بهترين 
): در ١٣٩١سناريو باز هم از نقطه مطلوب و مورد نظر فاصله بسيار زيادي داريم. رباني(

پژوهي و تفكر راهبردي در كاربرد رويكرد آينده "نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان پايان
پردازد. در آن كه به بحث درباره توسعه آتي شهر بانه مي "ريزي توسعه شهريبرنامه

موثر در توسعه آتي شهر بانه شناسايي شده  و سپس مهمترين بازيگران متغيرهاي كليدي 
موثر بر متغيرهاي كليدي، ميزان تاثير هر بازيگر بر متغيرها و ... تحليل شده و در نهايت 

  .راهبردهاي براي توسعه آتي شهر بانه ارائه شده است

 ي مورد مطالعهمعرفي محدوده

  هاي فرودست شهري سنندجسكونتگاه

هجري قمري سليمان خان اردلان به انگيزه نظامي و ايجاد مركزيت ١٠٤٦سال  در
بنا » سينه«اي در كنار روستاي سياسي براي حكومت، هسته اوليه سنندج را برروي تپه

داراي حالتي از شهرنشيني  ١٣٤٠اين شهر تا سال  )٨٨: ١٣٨٤(فرهودي و محمدي، نهاد
وره به بعد شهر از حالت ايستايي شهرنشيني خارج است؛ ولي از اين دايستا و طبيعي بوده

، ١٣٥٧به طوري كه از اين دوره تا سال . شودشده و وارد مرحله شهرنشيني سريع مي
به بعد بيش از  ١٣٤٥است. از سال بر رشد كالبدي شهر، جمعيت آن نيز دو برابر گرديدهعلاوه
آباد، كميز، فرجه، آباد، شريفباسآباد، عهاي كشاورزي روستاهاي حاجيهكتار از زمين ٨٠٠

اند، ضمن كاني كوزله، قراديان، چهارباغ، قطارچيان و دگايران به محدوده شهري ملحق شده
آباد، خانقاه و قشلاق هم مورد آنكه اراضي كشاورزي روستاهاي گريزه، نايسر، دوشان، حسن

   ).٨٩: ١٣٨٤مد ، ( حبيبي و پوراحاندهجوم واقع شده و يا تغيير كاربري داده شده
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 و نارسايي شهر، بالقوه امكانات به توجه عدم و سريع رشد با و بعد هايدوره در تدريج به
 فضاي نابجاي و ناهماهنگ رشد قبيل از شهر كالبدي  سازمان فضايي در مشكلاتي
 فقر آمدن پديد موجب باز شهري، فضاهاي كمبود و دهندهخدمات فضاي نبود خدماتي،
: ١٣٨٢است(پوراحمد و ديگران، شده شهر اطراف فضاهاي در غيررسمي ناسكا و شهري

درآمد شهر، هاي اصلي، به تدريج مهاجران روستايي و قشرها كم). با شكل گيري محله٢٠
هاي مركزي مستقر اند، در خارج از محدوده محلهها بودهكه از وابستگان بلافصل فئودال

سنندج را به وجود آوردند كه هم اكنون جزئي از  هاي پيراموني شهراند و سكونتگاهشده
سو با چنين روندي هم» جور آباد بالا و پايين«هاي شوند، محلهبافت قديم شهر محسوب مي

 ).١٣٧٢(فرافزا، اندشكل گرفته

، ساختار اجتماعي اقتصادي ٤٠هاي آغازين دهه به دنبال اجراي اصلاحات ارضي در سال
شود. از شهرهاي ديگر ايران دستخوش تغييرات جدي مي شهر سنندج همانند بسياري

تشكيل  ١٣٥٥تا  ١٣٤٥هاي درواقع نضج اوليه اسكان غيررسمي شهر سنندج در سال
شود. يابد و در اواخر اين دوره به وضوح و روشني در ساختار كالبدي شهر نمايان ميمي

افتد كه اوج اتفاق مي ١٣٦٥تا  ١٣٥٥هاي بيشترين مهاجرت به سمت شهر در فاصله سال
بنابراين، رويدادهاي سياسي . هاي سياسي اجتماعي به ويژه در كردستان استبحران

كند كه بر نظام اقتصادي اجتماعي به مثابه عاملي در جهت تسريع روند مهاجرتي عمل مي
است. جمعيت سنندج در اين به بعد شكل گرفته بود، مبتني  ٤٠اجتماعي جديدي كه از دهه 

هاي خودرو رسد. حجم بسيار زيادي از اين جمعيت در سكونتگاهره به بيش از دو برابر ميدو
در امتداد محور شرقي استقرار » تقتقان«در امتداد محور شمالي شهر و » آبادعباس«همچون 

آباد و كاني كوزله كه هاي عباساطلاعات موجود نشانگر آن است كه محله يابند.مي
 ١٣٥٥شوند قبل از سال هاي نابسامان در شرق سنندج برشمرده ميترين سكونتگاهمهم

به » گردي گرول«، و »آباداسلام«، »تقتقان«هاي اند. در شمال شهر نيز محلهوجود نداشته
هاي غيررسمي گيري و گسترش محلهاست. با شكلطور عمده پس از اين سال شكل گرفته

ي از روستاهاي اطراف شهر به وسيله فاصله برخ ١٣٦٥تا  ١٣٥٥هاي در فاصله سال
توان اي شرقي و غربي، پر شد. از اين نمونه ميهاي حاشيههاي نابسامان و محلهسكونتگاه
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با آمدن مهاجران . در غرب سنندج اشاره كرد» فرجه«در شرق و » آبادحاجي«به روستا 
ركت كردند و هاي گذشته آنان به تدريج به سمت مركز شهر و بافت قديم حجديد، نسل
پيوستند، به محل استقرار اي ميهايي از بافت قديم شهر كه به مناطق حاشيهعملاً بخش

شمال «هاي توان به محلههاي قديمي و مهاجران بدل شدند. در اين خصوص مينسل
ها اشاره كرد كه غالب آن» چم حاجي نسه«، و »گلشن«، »پيرمحمد و بهارمست«، »شهدا

اي شمالي و شرقي هاي حاشيههايي از آنكه به محلهاند و بخشر بودهجزو بافت قديم شه
هايي با شرايط و امكانات نسبتاً بهتر براي نسل اول اند و به صورت سكونتگاهپيوسته

 در جديد شهر، بافت مركز در» غفور«به  موسوم ايتپه در اين، بر علاوه. اندمهاجران درآمده
 مذكور تپه اطراف هايزمين تصرف به اقدام مهاجران از يهايگروه انقلاب اول هايسال

شد. مي ناميده» زورآباد«محلة  ابتدا در كه آوردند وجود به را هاي خودروسكونتگاه و كردند
 به ١٣٦٥سال  از درواقع دربرگرفت. غفور را تپه تمامي و يافت گسترش سرعت به محله اين
 به بيشتر مهاجران شد، محدود شرق مالش و شرق در ايحاشيه مناطق گسترش كه بعد

 به اكنون هم و كردند تصرف را تپه سراسر زماني اندك در و آوردند روي تپه اين سمت
 .كندمي خودنمايي شهر، جديد بافت مركز در خودرو و نابسامان هاياز عارضه يكي عنوان

اطق منفصل شهري هاي غيررسمي كه عمدتاً در منهاي اخير رشد فزاينده سكونتگاهدر سال
سنندج نظير نايسر، ننله، حسن آباد، گريزه و همچنين چند روستاي اقماري اطراف شهر 

هاي مسئول صورت گرفته است، چهره نامناسب شهري سنندج به دليل عدم نظارت دستگاه
بيش از يك هزار پرونده  ١٣٩٣را به اين مناطق داده است. در شش ماه نخست سال 

غير مجاز در شهر سنندج تشكيل شده است كه از ميان آنها، سهم سازوتخلفات ساخت
مورد است (معاونت  ٤٦و حسن آباد  ٥٢مورد، ننله  ٤٢٧مناطق منفصل شهري نايسر 

 )١٣٩٣شهرسازي و معماري شهرداري سنندج،

 ١٣بنابراين باتوجه به مباحثي كه مطرح شد، در مرحله نخست در شهر سنندج  
شهريور، فرجه، شمال  ١٧آباد، كمربندي آباد، حاجيعباس يرنشين:سكونتگاه غيررسمي و فق

 اسلام آباد،، تقتقانتپه شيخ محمدصادق(جورآباد)،  چم حاجي نسه، شهدا، غفور، گلشن،
هاي از جمله سكونتگاه پيرمحمد و بهارمستگرول و تپه انتهاي بلوار كردستان گردي
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هاي له يا موج دوم ايجاد سكونتگاهدر مرح .غيررسمي شناسايي شده شهر سنندج است
آباد، ننله و گريزه غيررسمي شهر سنندج شامل چهار منطقه منفصل شهري: نايسر، حسن

هاي غيررسمي نيز در موج سوم سكونتگاه .به بعد ايجاد شده است ٨٤بوده كه از سال 
شامل باشد روستاي اقماري به وجود آمد و شديداً درحال رشد مي ٤در  ٩١اواسط سال 

  آساوله، قار، دوشان، سرخه دزج است.

  
  هاي فرودست شهري سنندجپراكنش سكونتگاه  -١شكل

  شناسي پژوهشروش

هاي كاربردي است و از نظر ماهيت براساس روش -اين تحقيق از لحاظ هدف بنيادي 
باشد. براي جمع آوري اطلاعات از روش تحليلي مي -پژوهي توصيفي جديد آينده

ميداني، پرسشنامه و تكنيك پويش محيطي استفاده شده است. پرسشنامه ها  -ي اكتابخانه
ريزي و توسعه مسكن از طريق گروه كارشناسان و خبرگان و صاحب نظران حوزه برنامه

پژوهي، از هاي متعدد آيندهتكميل شده است. در راستاي انجام پژوهش بكارگيري تكنيك
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تركيب جامع در  ١٠نويسيو سناريو ٩بل/ ساختاري، تحليل اثرات متقا٨جمله پويش محيطي
افزارهاي نگاري مطالعات شهري ارائه داده است. همچنين از نرمارائه روش جديد آينده

براي اولين بار  SCENARIOWIZARDو   MICMACپژوهي از جمله تخصصي آينده
هري، در اين ريزي سكونتگاههاي فرودست شدر مطالعات شهري با تاكيد بر مطالعات برنامه

  باشد.هاي شاخص اين پژوهش ميپژوهش بكار گرفته شده است كه از ويژگي

  هاي تحقيقيافته

  : شناخت وضعيت و ساختار اوليه١مرحله 

هاي در پژوهش حاضر جهت شناسايي متغيرهاي اوليه موثر بر وضعيت آينده سكونتگاه
ي از طريق گروه فرودست شهري سنندج از روش پويش محيطي، از نوع پويش محيط

وجوي انتخاب گروه متخصصان و كه ابتدا به جست متخصصان استفاده شده است،
كارشناسان و مجريان دخيل در حوزه موضوع مورد مطالعه پرداخته شد و بعد از انتخاب آنها 

هاي كاملاً تشريحي، مصاحبه هاي مختلف پرسشگري(گردهمايي، پرسشنامهتوجه به روش با
انجام پرسشگري و استخراج نظرات آنها در حوزه مورد مطالعه در مرحله اول  و ...) فرآيند

 درباره كه شودمي خواستهگروه متخصصان و كارشناسان  در مرحله بعدي ازانجام گرفت و 
متغير طبق  ٥٤كنند و در نهايت بعد از پايش متغيرها،  داوري نيز،دخيل  اعضاي ساير نظرات

هاي فرودست شهري موثر بر وضعيت آينده سكونتگاهي اوليه جدول زير به عنوان متغيرها
  سنندج انتخاب شدند.

  

  

  

  

                                                           
8 Environment scanning 
9 Cross impact analysis  
10 Scenario-base planning  
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  هاي فرودست شهري سنندجعوامل اوليه موثر بر وضعيت آينده سكونتگاه  -١جدول 
 نام متغير بنديطبقه

 مسائل اجتماعي
گ مسلط، هويت، سرمايه اجتماعي، جنسيت، مهاجرت، اعتماد نهادي، همگرايي فرهنگي با فرهن

هاي مرجع جديد، هاي اجتماعي، سواد و سطح نفوذپذيري آن، مشاركت اجتماعي، گروهنابرابري
 هاي اجتماعي، بعد خانوارامنيت، ناهنجاريها و آسيب

 مسائل اقتصادي
هاي كاربردي رشد اقتصاد ملي، كارآفريني فردي و اشتراكي، نهادهاي محلي/ غيردولتي، آموزش

هاي بازتوزيعي، سرمايه مالي ساكنين، قيمت زمين و مسكن، رد، سياستخرد، تامين مالي خ
 هاي زودبازدهاشتغال

 محيطيمسائل زيست
هاي محيطي، خطرهاي محيطي، آب آشاميدني و بهداشت، كمربندهاي سبز در اضلاع آلاينده

هاي سازي ساكنين در مورد تبعات زيست محيطي، كاربريسكونتگاه، كيفيت فضا و مكان، آگاه
 ناسازگار، سيستم فاضلاب و دفع زباله

ويژگيهاي سياسي و 
 مديريت شهري

مداري، شوراياريهاي محلي، حكمروايي خوب ها، رويكرد منفعتنهاد و تشكلهاي مردمسازمان
 هاي سياسي افراد، رويكرد محله محوري، توسعه پايدار محليشهري، مشاركت و فعاليت

 مسائل كالبدي
مالكيت (امنيت تصرف)، كيفيت مسكن، مصالح ساختماني، نظارت درحين ساخت و مديريت زمين، 

محور، ساخت و سازهاي مبتني بر قوانين نظام مهندسي، سرانه و سطوح ساز، معماري بوم
 هابناي ساختمانبافتي، عمرها، شبكه ارتباطي درونكاربري

 شاخصهاي كلان
هاي توازن چك و مياني، شيوه مديريت، سياستتمركززدايي و واگذاري اختيارات، شهرهاي كو

هاي تامين مسكن در استطاعت، تجديدنظر در ضوابط و مقررات توسعه شهري، اي، سياستمنطقه
 فقرزدايي

  هاي تحقيقمآخذ: يافته

  : تعيين عوامل كليدي٢مرحله 

حوزه به عنوان عوامل مؤثر بر وضعيت  ٦متغير در  ٥٤همانطور كه در بالا اشاره شده 
هاي فرودست شهري سنندج شناسايي و سپس با روش تحليل اثرات آينده سكونتگاه

جهت استخراج عوامل اصلي تأثيرگذار بر وضعيت  MICMACافزار متقابل/ ساختاري با نرم
يل قرار گرفتند. براساس تعداد متغيرها ابعاد ماتريس آينده محيط مورد مطالعه مورد تحل

بار در نظر گرفته شد ٢حوزه مختلف تنظيم شده است. تعداد تكرارها را  ٦بود كه در  ٥٤×٥٤
باشد كه درصد است كه نشان دهنده ضريب متوسطي مي ٧٠/٤٧و درجه پرشدگي ماتريس 

موثر بر وضعيت آينده رسد و دليل آن هم پراكندگي متغيرهاي طبيعي به نظر مي
رابطه قابل ارزيابي در اين  ١٣٩١باشد. از مجموع هاي فرودست شهري سنندج ميسكونتگاه
رابطه عدد  ١٣رابطه عدد دو، ١٠٢رابطه عدد يك،  ١٢٧٦رابطه عدد صفر،  ١٥٢٥ماتريس، 
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اي از بار چرخش داده ٢هاي آماري با سه بوده است. از طرف ديگر ماتريس براساس شاخص
درصد برخوردار بوده كه حاكي از روايي بالاي پرسشنامه و  ١٠٠شدگي مطلوبيت و بهينه

هاي آن است. در ادامه جهت تحليل كلي محيط سيستم و در نهايت جهت شناسايي پاسخ
پيشرانها، عوامل كليدي موثر به بررسي پلان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متغيرها و همچنين به 

جايي متغيرها پرداخته شد. در تحليل اثرات متقابل/ ساختاري بهميزان جابندي و بررسي رتبه
دسته عامل(عوامل تأثيرگذار، عوامل دو  ٥هاي ناپايدار در سيستم MICMACافزار با نرم

وجهي، عوامل تنظيمي، عوامل تأثيرپذير، عوامل مستقل) قابل شناسايي هستند. در نهايت از 
عنوان پيشرانهاي كليدي مؤثر بر وضعيت زده عامل اصلي بهعامل بررسي شده، يا ٥٤ميان 

هاي فرودست شهري سنندج انتخاب شده است كه همه يازده عامل در هر آينده سكونتگاه
  دو روش مستقيم و غيرمستقيم تكرار شده است. 

عامل مورد بررسي در روش مستقيم و غيرمستقيم  ٥٤يازده عامل تأثيرگذار مهم از ميان 
  جدول ذيل هستند:به شرح 

  هاي فرودست شهري سنندجعوامل كليدي موثر بر وضعيت آينده سكونتگاه  -٢جدول 

 متغير

 رتبه بدست آمده امتياز نهايي بدست آمده

تاثيرگذاري 
 مستقيم

تاثيرگذاري 
 غيرمستقيم

تاثيرگذاري 
 مستقيم

تاثيرگذاري 
 غيرمستقيم

 ١ ١ ٤٣٠ ٤٤١ شيوه مديريت
 ٤ ٢ ٣٣٧ ٣٦٢ رشد اقتصاد ملي

 ٢ ٣ ٣٥٠ ٣٤٢ مهاجرت
 ٨ ٤ ٢٨٩ ٣٣٥ رويكرد محله محوري

 ٣ ٥ ٣٤٠ ٣٣٥ هاي تامين مسكن در استطاعتسياست
 ٦ ٦ ٣٠٤ ٣٢٩ كيفيت فضا و مكان

 ٥ ٧ ٣٠٦ ٣١٥ سرمايه اجتماعي
 ٩ ٨ ٢٨٨ ٣١٥ قيمت زمين و مسكن

 ١٠ ٩ ٢٧٧ ٣٠٢ سواد و سطح نفوذپذيري آن
 ١١ ١٠ ٢٧٥ ٣٠٢ مديريت زمين

 ٧ ١١ ٣٠٢ ٢٨٩ مالكيت(امنيت تصرف)

  هاي تحقيقمآخذ: يافته
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همچنين به غير از اين عوامل موثر، عامل نظارت درحين ساخت و ساز، طبق نظرات 
امتياز) اين  ٢٦٣كارشناسان اين حوزه و همچنين باتوجه به بيشترين امتياز بدست آمده (

شده، به عنوان يك عامل خيلي مهم عامل بعد از عواملي كه در جدول فوق به آن اشاره 
  شود كه در تحليل هاي بعدي، سناريوسازي اين عامل هم دخيل داده خواهد شد.شناخته مي

  هاي محتمل: تبيين وضعيت٣مرحله 

عنوان عوامل كليدي موثر در وضعيت آينده  عامل به ١٢طبق نتايج بدست آمده 
ه بوده و به عنوان بازيگران اصلي هاي فرودست شهري سنندج ايفاگر نقش عمدسكونتگاه

هاي مختلفي قابل ريزي، در وضعيتروي برنامهشناخته شدند. اين عوامل در صحنه پيش
هاي فرودست روي سكونتگاههاي احتمالي براي آينده پيشتصور هستند كه اين وضعيت

رو يط پيشريزي بسيار با اهميت هستند. به همين دليل تحليل دقيق شراشهر از نظر برنامه
هاي احتمالي لازمه اصلي تدوين سناريوها است. در اين راستا جهت تدوين و تعريف وضعيت

هاي احتمالي در اين مرحله از طريق روش پويش محيطي متخصصان نظرسنجي وضعيت
عامل تعريف گرديد.  ١٢وضعيت محتمل براي  ٤٥بندي آنها شده كه در نهايت با جمع

ر عامل متفاوت از ساير عوامل بود و تنها ويژگي مشترك آنها هاي محتمل براي هوضعيت
 ٥و يا  ٤، ٣هاي نامطلوب تا مطلوب است كه بعضاً اين طيف به وجود طيفي از وضعيت

  وضعيت متناسب با شرايط عامل كليدي تفكيك شده است.  
 هاي محتمل را به تفكيك عامل كليديوضعيت -٣جدول 

  نام
 اختصاري

 عوامل كليدي
احتمال/ درجه  نوع

 مطلوبيت
 هاي محتملوضعيت

A شيوه مديريت 
مديريت برنامه محور و قوي  بينانهخوش : A1 

كارانهمديريت محافظه    بينابين : A2  

بحران مديريتي  بدبينانه : A3 

B 
  رشد

 اقتصاد ملي 

رشد بالاي اقتصاد ملي و داشتن اقتصاد پويا    الايده : B1 

وندي رو به رشد در اقتصاد ملي  ر  بينانهخوش : B2 

ادامه روند فعلي و ضعيف    بينابين : B3 

رشد منفي و ركود در اقتصاد ملي    بدبينانه : B4 

C مهاجرت 
پايداري جمعيتي   الايده : C1 

ها  كنترل و كاهش مهاجرت  بينانهخوش : C2 
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ها ادامه روند فعلي و افزايش مهاجرت  بينابين : C3 

ها و بحران جمعيتي افزايش شديد مهاجرت  بدبينانه : C4 

D 
سياست هاي تامين 
 مسكن در استطاعت

هاي تامين مسكن  بهبود وضعيت سياست  بينانهخوش : D1 

ادامه روند فعلي (بلاتكليفي)   بينابين : D2 

ها  هاي ناكارآمد و تضعيف سياستسياست  بدبينانه : D3 

E 
حله رويكرد م

 محوري

محوريافزايش توجه به رويكرد محله   بينانهخوش  : E1 

)تفاوتيادامه وضع موجود (بي   بينابين  : E2 

محوريعدم توجه به رويكرد محله   بدبينانه  : E3 

F كيفيت فضا و مكان 
 F1 : توجه ويژه و ارتقاء كيفي فضا و مكان بينانهخوش

و ضعيفادامه روند فعلي    بينابين  : F2 

 F3 : عدم توجه به مقوله كيفيت فضا و مكان   بدبينانه

G 
قيمت زمين و 

 مسكن

 G1 : مديريت قوي و تعادل قيمتي در بازار زمين و مسكن   الايده

 G2 : كاهش و روندي تعادلي در قيمت زمين و مسكن   بينانهخوش

 بينابين
 G3 : راكد شدن بازار زمين و مسكن  

 G4 :  روندي تدريجي در افزايش قيمت زمين و مسكن  

 G5 :  افزايش شديد قيمت زمين و مسكن   بدبينانه

H سرمايه اجتماعي 

هاي اجتماعي بالا و پايداري اجتماعيگيري ظرفيتشكل   الايده   : H1 

 H2 :  روندي تدريجي در ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي   بينانهخوش

 H3 :  حفظ وضعيت فعلي و ضعيف   بينابين

 H4 :  پائين رفتن سطح سرمايه اجتماعي و ناپايداري اجتماعي   بدبينانه

I 
سواد و سطح 
 نفوذپذيري آن

 I1 :  افزايش سطح سواد و تحصيلات   الايده

 I2 :  رشد تدريجي مثبت در سطح سواد و تحصيلات   بينانهخوش

هاي جنسيتي سواديجاد شكافرشدي ضعيف و ا   بينابين   : I3 

سواديافزايش بي   بدبينانه   : I4 

J مديريت زمين 

 J1 :  مديريت قوي و كارآمد زمين   الايده

 J2 :  روندي روبه بهبود در وضعيت مديريت زمين   بينانهخوش

 J3 :  ادامه روند فعلي مديريت زمين و ضعيف   بينابين

مديريت زمينسوء    بدبينانه   : J4 

K 
مالكيت(امنيت 

 تصرف)

 K1 :  امنيت بالا و با ثبات در تصرف املاك   الايده

 K2 :  داراي امنيت تصرف روبه ثبات   بينانهخوش

 K3 :  ضعيف شدن امنيت تصرف   بينابين

خانمانيناامني تصرف و عدم ثبات مالكيت و ترس از بي   بدبينانه   : K4 

L 
ت در حين نظار

 سازوساخت

هاي شديد درحين ساخت و سازاعمال نظارت   الايده   : L1 

هاي محدود و با روندي مناسباعمال نظارت   بينانهخوش   : L2 

هاي ضعيفادامه وضع موجود و نظارت   بينابين   : L3 

 L4 :  عدم وجود نظارت و كنترل درحين ساخت و ساز   بدبينانه

  هاي تحقيقفتهمآخذ: يا
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  : تدوين و شناسايي سناريوها ٤مرحله 

مجدداً همانند مرحله قبل در تعيين  ٤٥×٤٥ها و تهيه ماتريس متقاطع با طراحي وضعيت
عوامل كليدي، پرسشنامه مفصلي با راهنماي كار تهيه و در اختيار متخصصان قرار گرفت. 

گانه اتفاق بيفتد چه  ٤٥ي هااگر هر يك از وضعيت«متخصصين با طرح اين سؤال كه 
به تكميل پرسشنامه بر » ها خواهد داشت؟تأثيري بر وقوع و يا عدم وقوع ساير وضعيت

 ٣تأثير و محدوديت ساز اقدام كردند و با درج ارقامي بين اساس سه ويژگي توانمند ساز، بي
  ها را بر سيستم مشخص كردند.ميزان تأثيرگذاري هر كدام از وضعيت -٣تا 

ريزي حوزه شهرها صورت ها كه توسط متخصصين توسعه و برنامهجمع آوري دادهبا 
گرفت امكان استفاده از نرم افزار سناريو ويزارد جهت تدوين سناريوها فراهم گرديد كه نتايج 

العاده ارزشمند و مفيدي نيز در پي داشت. با توجه به اينكه هدف ما تهيه سناريوهاي فوق
ميليون  ٣٠٠رود حداقل باشد انتظار ميعامل مي ١٢عيت براي وض ٤٥ممكن از تركيب 

سناريوي تركيبي از بين آنها استخراج شود كه شامل همه احتمالات ممكن در آينده 
ريزي گذاري و برنامهروي است. البته اين نتايج به هيچ وجه امكان تحليل، سياستپيش

ار سناريو ويزارد با محاسبات پيچيده و بسيار افزندارند و صرفاً استفاده آماري دارند. اما نرم
سنگين، امكان استخراج سناريوهاي با احتمال قوي، سناريوهاي با احتمال ضعيف و 

آنچه كه به نظر  آورد.سناريوهاي با احتمال سازگاري و انطباق بالا را براي محقق فراهم مي
ارد، سناريوهاي با سازگاري ريزي دگذاري و برنامهرسد منطقي و امكان تحليل، سياستمي

  باشد.بالا است كه مابين سناريوهاي محدود قوي و سناريوهاي وسيع ضعيف مي

افزار پيشرفته و جديد سناريو هاي مختلف با نرمهاي مربوط به وضعيتتحليل داده
سناريو با سازگاري بالا را بيش از ساير سناريوها دانسته و احتمال  ١٤ويزارد، احتمال وقوع 

وقوع ساير سناريوها را در حد بسيار ناچيز و ضعيف ارزيابي كرده است كه در نهايت پس از 
هاي هر سناريو جامع ارائه شد. اين سناريوها از هم كنشي بين وضعيت ٣بندي تلفيق و جمع

شوند اينكه هاي هر يك از عوامل ديگر استخراج مييك از عوامل در ارتباط با وضعيت
هاي وضعيت بر احتمال اتفاق افتادن يا تقويت و توانمندسازي وضعيت اتفاق افتادن يك

تواند داشته باشد پايه اصلي هاي ديگر چه تأثيري ميديگر و يا حتي محدود ساختن وضعيت
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اي هاي بسيار پيچيدهگيري سناريوهاست كه مستلزم لحاظ همزمان عوامل و وضعيتشكل
هاي هوشمند دي بشر خارج بوده و تنها پردازندهاست كه توان تحليل آن از ذهن و توانمن

  قادر به تحليل همزمان آنها هستند. 

كه در ماتريس سناريو  ٥٨٧٩٤٨اين سناريو با بيشترين ميانگين امتياز وزني  سناريو اول:
ترين سناريو انتخاب شده است. باتوجه به ويزارد استخراج شده است، به عنوان محتمل

احتمال بينابين و  ٧احتمال خوشبينانه،  ٤، از لحاظ درجه مطلوبيت با ): سناريو اول٤جدول (
باشد كه بيشتر ادامه دهنده وضع موجود يك احتمال بدبينانه از مطلوبيت بالايي برخوردار نمي

كارانه و اين گروه از سناريو حاكي از مديريتي محافظه با رشدي كند و بينابين رو داراست.
ها. روندي كند روبه رشد در وضعيت اقتصادي، روندي ياستضعيف و بلاتكليفي در س

تدريجي در افزايش قيمت زمين و مسكن، مديريت زمين ادامه روند فعلي و ضعيف، ضعيف 
هاي كافي در حين ساخت و ساز، كم توجهي به وضعيت شدن امنيت تصرف و نبود نظارت

اي فرودست شهر است. در هاجتماعي و زيست محيطي كه موثر در وضعيت آينده سكونتگاه
هاي هشداردهنده با رشد تدريجي روبه بهبود در واقع سناريو اول نشان دهنده وضعيت

  باشد.هاي فرودست شهري سنندج رو ميعوامل كليدي موثر در وضعيت آينده سكونتگاه

  

  

  

  

  

  

  

  
  سناريو اول -٤جدول 
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 سناريو  عوامل كليدي

 كارانهمديريت محافظه شيوه مديريت

 روندي رو به رشد در اقتصاد ملي   شد اقتصاد ملير

 ها و بحران جمعيتي افزايش شديد مهاجرت مهاجرت

سياست هاي تامين مسكن 
 در استطاعت

 ادامه روند فعلي (بلاتكليفي)

 تفاوتيادامه وضع موجود و بي رويكرد محله محوري

 توجه ويژه و ارتقاء كيفي فضا و مكان كيفيت فضا و مكان

 روندي تدريجي در افزايش قيمت زمين و مسكن مت زمين و مسكنقي

 روندي تدريجي در ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي

 رشد تدريجي مثبت در سطح سواد و تحصيلات سواد و سطح نفوذپذيري آن

 روند فعلي مديريت زمين و ضعيف مديريت زمين

 فضعيف شدن امنيت تصر مالكيت(امنيت تصرف)

 هاي ضعيفادامه وضع موجود و نظارت سازونظارت در حين ساخت

  بينانه              بينابين               بدبينانهال             خوشنوع احتمال/ درجه مطلوبيت:               ايده

 باشد. اينمي ٤٠٥٦٣٥دومين سناريو محتمل داراي ميانگين امتياز وزني  سناريو دوم:
احتمال  ٥احتمال خوشبينانه و  ٥ال، احتمال ايده ٢سناريو از لحاظ درجه مطلوبيت داراي 

باشد. در واقع اين سناريو از مطلوبيت بهتري نسبت به سناريو قبلي برخوردار بينابين مي
روندي رو به رشد در اقتصاد ملي، بهبود وضعيت اين گروه از سناريو حاكي از باشد. مي

توجه ويژه و ارتقاء كيفي محوري، مين مسكن، افزايش توجه به رويكرد محلههاي تاسياست
هاي گيري ظرفيتكاهش و روندي تعادلي در قيمت زمين و مسكن، شكلفضا و مكان، 

كارانه و مديريتي محافظه، اجتماعي بالا و پايداري اجتماعي، افزايش سطح سواد و تحصيلات
مديريت زمين ادامه روند فعلي و ضعيف، ها، اجرتادامه روند فعلي و افزايش مهضعيف، 

هاي كافي در حين ساخت و ساز. در نهايت سناريو ضعيف شدن امنيت تصرف و نبود نظارت
هاي بهتر و خوشبينانه با رشد دوم به عنوان مطلوبترين سناريو كه نشان دهنده وضعيت

هاي فرودست شهري نتگاهتدريجي روبه بهبود در عوامل كليدي موثر در وضعيت آينده سكو
  باشد.سنندج رو مي

  سناريو دوم -٥جدول 
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 سناريو  عوامل كليدي

 كارانهمديريت محافظه شيوه مديريت

 روندي رو به رشد در اقتصاد ملي رشد اقتصاد ملي

 هاادامه روند فعلي و افزايش مهاجرت مهاجرت

سياست هاي تامين مسكن 
 در استطاعت

 تامين مسكن   هايبهبود وضعيت سياست

 محوريافزايش توجه به رويكرد محله رويكرد محله محوري

 توجه ويژه و ارتقاء كيفي فضا و مكان كيفيت فضا و مكان

 كاهش و روندي تعادلي در قيمت زمين و مسكن قيمت زمين و مسكن

 هاي اجتماعي بالا و پايداري اجتماعيگيري ظرفيتشكل سرمايه اجتماعي

   افزايش سطح سواد و تحصيلات فوذپذيري آنسواد و سطح ن

   ادامه روند فعلي مديريت زمين و ضعيف مديريت زمين

   ضعيف شدن امنيت تصرف مالكيت(امنيت تصرف)

   هاي ضعيفادامه وضع موجود و نظارت سازونظارت در حين ساخت

  بينابين               بدبينانه            ينانه بخوش          ال   نوع احتمال/ درجه مطلوبيت:        ايده 

باشد. اين مي ١٩١٢٣٠سومين سناريو محتمل داراي ميانگين امتياز وزني سناريو سوم: 
احتمال  ٤احتمال بينابين و  ٦احتمال خوشبينانه،  ٢سناريو از لحاظ درجه مطلوبيت داراي 

پائيني نسبت به ديگر سناريوها برخوردار  باشد. از اينرو اين سناريو از مطلوبيتبدبينانه مي
كارانه و ضعيف، وضعيت اقتصادي اين گروه از سناريو حاكي از مديريتي محافظهباشد. مي

به  تفاوتيبي هاي تامين مسكن،سياستادامه دهنده روند فعلي و ضعيف، بلاتكليفي در 
مكان، روندي تدريجي  ، پائين بودن كيفيت فضا وادامه وضع موجود محوري ورويكرد محله

، رشد روندي تدريجي در ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي، در افزايش قيمت زمين و مسكن
ها و بحران جمعيتي، سوء تدريجي مثبت در سطح سواد و تحصيلات، افزايش شديد مهاجرت
، عدم وجود نظارت خانمانيمديريت زمين، ناامني تصرف و عدم ثبات مالكيت و ترس از بي

هاي نهاينا سومين سناريو محتمل بيشتر نشان دهنده وضعيت رل درحين ساخت و ساز.و كنت
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هاي فرودست بينابين و ايستا و بحراني در عوامل كليدي موثر در وضعيت آينده سكونتگاه
  باشد.شهري سنندج رو مي

  سناريو سوم -٦جدول 

 سناريو  عوامل كليدي

 كارانهمديريت محافظه شيوه مديريت

 ادامه روند فعلي و ضعيف قتصاد مليرشد ا

 ها و بحران جمعيتيافزايش شديد مهاجرت مهاجرت

سياست هاي تامين مسكن در 
 استطاعت

 ادامه روند فعلي (بلاتكليفي)

 تفاوتيادامه وضع موجود و بي رويكرد محله محوري

 ادامه روند فعلي و ضعيف   كيفيت فضا و مكان

 يجي در افزايش قيمت زمين و مسكنروندي تدر قيمت زمين و مسكن

 روندي تدريجي در ارتقاء سطح سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي

 رشد تدريجي مثبت در سطح سواد و تحصيلات سواد و سطح نفوذپذيري آن

 سوء مديريت زمين مديريت زمين

   خانمانيناامني تصرف و عدم ثبات مالكيت و ترس از بي مالكيت(امنيت تصرف)

   عدم وجود نظارت و كنترل درحين ساخت و ساز سازوارت در حين ساختنظ

  بينانه             بينابين               بدبينانهال               خوشنوع احتمال/ درجه مطلوبيت:             ايده 

  گيري بحث و نتيجه

شود. از ناميده مي» مياسكان غير رس«هاي فرودست شهري يا آنچه به رايج سكونتگاه
مشكلات فراروي شهرهاي امروزي خاصه در سطوح محلي بشمار مي رود. بر اين اساس، 
نوع، ماهيت و فرآيند مداخلاتي احتمالي و نحوه برخورد با آنها از جمله مفاهيمي است كه 

ها كارآزمايي پس از سال .جايگاهي ويژه در برنامه ريزي و مديريت شهري داشته و دارد
روند. هاي فرودست شهري چالشي بنيادين براي شهرها به شمار ميبهسازي هنوز سكونتگاه

هاي گوناگوني به كار هاي فرودست شهري رويكردها و برنامهدر برخورد با پديده سكونتگاه
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شده كه تجربه نشان داده كه رويكرد چيره كالبدي و بدون پرداختن به نياز و خواست گرفته
نفع هاي ذياع محلي و ضعف مشاركت اجتماعات محلي و قرار نگرفتن گروهو اولويت اجتم

ريزي و اجرا، مايه ناكارآمدي بسياري از كارها شده است. بازآفريني پايدار با در فرايند برنامه
ريزي با نگاهي نو و توجه به آينده كه به مشاركت فراگير و نگاري در پي برنامهرهيافت آينده

شرايط سكونت و زيست درخور است و برپايي مديريت خوب براي  افزايش كيفيت و
گيري بهسازي محله و توانمندسازي اجتماع محلي است. در اين راستا در اين پژوهش با بهره

نگاري در اين جهت تبيين برنامه ريزي با رهيافت نوين آيندهنگاري، از پايه فكري آينده
يدي موثر، ميزان و چگونگي تاثيرگذاري و تبيين شناسايي عوامل كل حوزه، به بحث و بررسي

هاي محتمل اين عوامل و در نهايت تدوين سناريوهاي احتمالي و شناسايي وضعيت
هاي فرودست شهري در شهر سنندج سناريوهاي مطلوب موثر در وضعيت آينده سكونتگاه

 اينجيرهز تركيبي نوع ازكاربردي و  -پردازد. روش تحقيق از لحاظ هدف بنيادي مي
 همچنينآوري اطلاعات از تكنيك پويش محيطي استفاده شده است. . براي جمعباشدمي

و از  MICMAC افزارنرم وسيله به )ABPتحليل ساختاري( روش از هاداده جهت تحليل
 و سناريوها تحليل جهت SCENARIOWIZARDافزار روش سناريونويسي به وسيله نرم

عامل مؤثر  ٩٠آوري اطلاعات تعداد ست. در مرحله اول جمعاستفاده شده ا آنها تدوين
حوزه تقليل يافت.  ٦عامل در  ٥٤بندي، تلفيق و تدقيق آنها نهايتاً به شناسايي شد و با جمع

جهت استخراج  MICMACافزار سپس با روش تحليل اثرات متقابل/ ساختاري با نرم
مطالعه مورد تحليل قرار گرفتند. عوامل اصلي تأثيرگذار بر وضعيت آينده محيط مورد 

حوزه مختلف تنظيم شده است،  ٦بود كه در  ٥٤×٥٤براساس تعداد عوامل ابعاد ماتريس 
درصد است كه  ٧٠/٤٧بار در نظر گرفته شد و درجه پرشدگي ماتريس ٢تعداد تكرارها را 

دگي رسد و دليل آن هم پراكنباشد كه طبيعي به نظر مينشان دهنده ضريب متوسطي مي
باشد. از مجموع هاي فرودست شهري سنندج ميمتغيرهاي موثر بر وضعيت آينده سكونتگاه

رابطه عدد يك،  ١٢٧٦رابطه عدد صفر،  ١٥٢٥رابطه قابل ارزيابي در اين ماتريس،  ١٣٩١
رابطه عدد سه بوده است. از طرف ديگر ماتريس براساس  ١٣رابطه عدد دو، ١٠٢

درصد برخوردار  ١٠٠شدگي اي از مطلوبيت و بهينهش دادهبار چرخ ٢هاي آماري با شاخص
عامل  ٥٤هاي آن است. نهايتاً از ميان بوده كه حاكي از روايي بالاي پرسشنامه و پاسخ
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هاي ماتريس و ارزيابي پلان تاثيرگذاري و تاثيرپذيري عوامل كليدي مذكور در نتيجه تحليل
امل كليدي كه بيشترين نقش را در در ع ١٢هاي مستقيم و غيرمستقيم تعداد با روش

كند، انتخاب شدند كه با تعريف هاي فرودست شهر ايفا ميوضعيت آينده سكونتگاه
وضعيت ممكن  ٤٥ها تعداد روي اين سكونتگاههاي احتمالي هر عامل در آينده پيشوضعيت

امه پرسشن ٤٥×٤٥هاي محتمل و تهيه ماتريس متقاطع طراحي گرديد. با طراحي وضعيت
اگر «مفصلي با راهنماي كار تهيه و در اختيار متخصصان قرار گرفت. با طرح اين سؤال كه 

گانه اتفاق بيفتد چه تأثيري بر وقوع و يا عدم وقوع ساير  ٤٥هاي هر يك از وضعيت
تأثير و به تكميل پرسشنامه بر اساس سه ويژگي توانمند ساز، بي» ها خواهد داشت؟وضعيت

ميزان تأثيرگذاري هر كدام از  -٣تا  ٣دام كردند و با درج ارقامي بين محدوديت ساز اق
  ها را بر سيستم مشخص كردند. وضعيت

ها كه توسط متخصصين صورت گرفت امكان استفاده از نرم افزار آوري دادهبا جمع
جه العاده ارزشمند و مفيدي نيز در پي داشت. با توسناريو ويزارد فراهم گرديد كه نتايج فوق

عامل بود انتظار  ١٢وضعيت براي  ٤٥به اينكه هدف ما تهيه سناريوهاي ممكن از تركيب 
ميليون سناريوي تركيبي از بين آنها استخراج شود كه شامل همه  ٣٠٠برآن بود كه حداقل 

روي است البته اين نتايج به هيچ وجه امكان تحليل، احتمالات ممكن در آينده پيش
افزار سناريو ويزارد با محاسبات پيچيده و بسيار ريزي ندارند. نرمگذاري و برنامهسياست

 ١٤سناريو با احتمال ضعيف و  ٢٥٠سناريو با احتمال قوي،  ٣سنگين، امكان استخراج 
آورد كه اين پژوهش، به سناريو با احتمال سازگاري و انطباق بالا را براي محقق فراهم مي

سناريوي باوركردني پس از  ١٤پردازد كه در مجموع ميسناريوي با سازگاري بالا  ١٤تحليل 
ترين سناريو سناريو جامع ارائه شد. سناريو اول به عنوان محتمل ٣بندي نهايي تلفيق و جمع

باشد كه بيشتر ادامه دهنده وضع موجود با رشدي كند و از مطلوبيت بالايي برخوردار نمي
هاي لوبترين سناريو كه نشان دهنده وضعيتبينابين رو داراست. سناريو دوم به عنوان مط

باشد و سومين سناريو محتمل بيشتر نشان بهتر و خوشبينانه با رشد تدريجي روبه بهبود مي
باشد. در نهايت جهت بازآفريني پايدار بايد با هاي بينابين و ايستا و بحراني ميدهنده وضعيت

هاي مطلوب در سناريوها در ضعيتهاي كارآمد تلاش شود كه وهدفگذاري و تدوين سياست
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هاي نامطلوب و بحراني گرفته شود. از اينرو يكسري آينده تحقق پيدا كند و جلوي وضعيت
  راهبردهاي كلي ارائه شده است: 

هاي فرودست تمركز بر پيشرانهاي كليدي موثر در وضعيت آينده سكونتگاه -
  شهري سنندج و تلاش جهت مديريت بهتر آنها  

محور و قوي و همچنين داشتن اقتصاد يت كلان كشوري برنامهداشتن مدير -
 پويا در كشور

هاي در حوزه روستايي و شهرهاي كوچك جهت كنترل اعمال سياست -
 ها به سمت شهر سنندج و ايجاد پايداري جمعيتي در استانمهاجرت

هاي تلاش جهت كنترل قيمت زمين و مسكن و همچنين تدوين سياست -
 تامين مسكن كارآمد

هاي اطراف شهر و مديريت درحين هاي شديد برروي زميناعمال نظارت -
 ساخت و ساز در حاشيه شهر

تلاش براي افزايش قدرت تاثيرگذاري نهادهاي محلي و افزايش اعتمادهاي  -
 نهادي

ها از سوي مديريت محيطي اين سكونتگاهتلاش جهت بهبود وضعيت زيست -
 شهري

هاي گيري گروهتشويق جهت شكلتلاش جهت ارتقاء سطح سواد مردم و  -
 مرجع جديد
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