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 03/12/1398 :نهایی پذیرش 20/03/1398دریافت:

 
 چکیده

به  ،یفرهنگ ،یژرف اجتماع راتیاست که توجه به آن عالوه بر تأث یدر هر اقتصاد شرویپ های از بخش یکیامروزه مقوله مسکن 
اشتغال  جادیو ا یرشد اقتصاد جادیبخش با ا نی. اکند یبوده وهمانند موتور رشد و توسعه عمل م تیحائز اهم زین یلحاظ اقتصاد

و  یناخالص داخل دیدر تول راتییتغ گذاری هیو سرما یبر مخارج مصرف ریتاث قیاز طر ته،وابس های در بخش ساختمان و بخش
مسکن  های استیس های مسکن هم از مؤلفه های یراستا، تعاون نی. در ادهد یقرار م ریرا به شدت تحت تاث ینوسانات اقتصاد

در  یدر کشورها اما اند، مسکن موفق بوده تیوضع اءدر بهبود و ارتق یصنعت یاز کشورها یدر بعض و روند یبه شمار م یاجتماع
 های ندهیپژوهش حاضر با هدف شناخت آ نیا ن،ی. بنابراکنند ینم فایدر بخش مسکن ا ینقش مهم ها یحال توسعه، تعاون
در شهر سنندج انجام گرفته  یو کارگر یکارمندمسکن  یتعاون های شرکت قیمسکن از طر یتقاضا روی شیمحتمل و مطلوب پ

 با ها اطالعات و داده آوری است. جمع یاکتشاف -یفیو برحسب نوع، توص یکاربرد گذاری پژوهش برحسب هدف نیاست. روش ا
دو  تیهاو از نوع هدفمند است. در ن یاحتمال ریغ وهیبه ش یرگی انجام شده و نمونه یدلف کیو تکن یطیمح شپای روش از استفاده
بازار کساد،  ویسنار ،یفرصت سوز ویسنار ،یبهشت تعاون وی)سنار ویچهار سنار سیماتر تصور  و به ییشناسا یدیکل تیعدم قطع
 ندهیشهر سنندج در آ یو کارگر یمسکن کارمند یتعاون های شرکت قیمسکن از طر یتقاضا تیوضع یسوز( برا میچراغ ن ویسنار
 صور است.نه ساله قابل فرض و ت بایتقر
 

 .، ایرانسنندجمسکن،  یتقاضا ،یشرکت تعاون ،یپژوه ندهیآ :یدیکل گان واژه

 

 

                                                
 Email: ahmadi.kumars@gmail.com                                                                                09188773831: نویسنده مسئول *
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  مقدمه .1

 ،یمیاقل طیعوامل و شرا رتاثی  امروزه مسکن تحت
است. بخش مسکن را  یساخت ریو ز یاقتصاد ،یاجتماع
توسعه در هر  های بخش نتری از مهم یکی توان یم

 یابد فزونی میجامعه دانست که هر روز بر اهمیّت آن 
 یاز آنجا ناش تیاهم نی(. ا1393و همکاران،  وارثی)
ناخالص در  هیسرما ازدرصد  30تا  10که  شود یم

و  یرکتولی)م شود یدر حال توسعه را شامل م یشهرها
ارتباط  ،ای مسکن در جامعه تی(. وضع1395همکاران، 
آن داشته است و  یو اجتماع یبا اوضاع اقتصاد میمستق
 مسائل مربوط به آن مسئله ن،یبنابرا ست؛یآن نجدا از 

 در گذاران استیو س زانری است و برنامه یجهان ای
حل  یبرا هایی حل مختلف به دنبال راه یکشورها

 & Buckly)  باشند می  مسائل مسائل مربوط به آن

Kalarickal, 2005امروزه در سراسر  کلی طور (. به
 یت اساساز مشکال یکی ،یمسکن کاف نیجهان تام
در جهت  یمتعدد های است و تالش زانری برنامه
 ردگی یصورت م ازین نیبه ا ییپاسخگو

(Takahashi, 2009رضایت .) نشان آن از مندی 
 می جامعه یک پایدار ی توسعه و جامعه ارتقای

آن در  نی(. که تام1396و همکاران،  یزدانی)باشد
کشورهای درحال توسعه، تبدیل به یک معضل و 

(. مساله 1394و محمودزاده،  ضرابی) است ل شدهمشک
 باشد یکشور ما هم م دهیچیمسکن، امروزه از مسائل پ

بزرگ که از  یآن خصوصاً در شهرها یکاف نیو تام
به  برند یرنج م تیجمع شیتوسعه و افزا یکمبود فضا
و همکاران،  یبدل شده است )پورمحمد یجد یمعضل
طرف و  کیمسکن از  نیتام نهی(. و باال رفتن هز1395
مسکن را در  هیمشکل ته گر،یاز طرف د تیجمع ادیازد

 است ساخته تر دهیچیبزرگ کشور پ یکالنشهرها
 ی(. با توجه به قانون اساس1393و همکاران،  وارثی)

 از،یداشتن مسکن متناسب با ن رانیا یاسالم یجمهور
بوده و دولت موظف  یرانیخانواده ا ایحق هر فرد و 
 ازمندترند،نی که ها آن یبرا تیاولو تیا رعاشده است ب

از  مسکن نی. تأمندیاصل را فراهم نما نیا یاجرائ نهیزم
آن را به  متیق نکهیبه علت ا یبخش خصوص قیطر

 نکهیو با توجه به ا ستیمورد توجه ن برد یشدت باال م
دارند و نه  اندازی کم درآمد نه پس یها خانواده
استفاده کنند،  یبانک التیاعتبارات و تسه توانند یم

. گردد یحس م شتریضرورت وارد عمل شدن دولت ب
 رفتهیپذ زانری حالت، برنامه نتری نانهیامروزه در خوشب

از  زیطرح ن نیتر خانه با ساده نیتر ارزان یکه حت اند
جهان  یشهر یسوم خانوارها کیحداقل  یتوان مال

(. در حال 1367و همکاران،  یسوم خارج است )اهر
 یها در بافت داریناپا یواحد مسکون ونیلیحاضر دو م
 10در  ادتعد نیکشور وجود دارند که ا یفرسوده شهر

. که رسد یم یواحد مسکون ونیلیبه شش م ندهیسال آ
 یط یشهر یواحد مسکون ونیلیم 20اوصاف  نیبا ا
 ،یالتیا دیاست )فرش یالزم و ضرور ندهیسال آ 10
واحد  ونیلیاالنه دو مطور متوسط س به دی( و با1392
در  یساخته شود تا بتوان به تعادل نسب دیجد یمسکون

کرد. لکن با  دایمسکن دست پ ازارعرضه و تقاضا در ب
نفوس و مسکن سال  یسرشمار یتوجه به آمارها

طور متوسط  ساالنه به 1390تا  1385، از سال 1390
مسکن کشور  یبه موجود یواحد مسکون ونیلیم کی

(. هرچند که 1390 ران،یاست )مرکز آمار اشده   اضافه
را در عرصه ساخت  یدیرکورد جد د،یتول زانیم نیا

 ونیلیساالنه دو م دیتول تیبا ظرف یول باشد یم نمسک
 کیروند در هر  نیدارد. ا یادیفاصله ز یواحد مسکون
را  یادیتکرار و مشکالت ز ینوع به رانیا یاز شهرها

 نانیشهرنش یمسکن برا و برآورد یزیر در عرصه برنامه
شهرها به وجود  بزرگ و کالن یخصوص شهرها به

در  ینقش موثر ها یتعاون رانیآورده است. در جامعه ا
 های ی. از جمله تعاونکنند یم فایمردم ا یجمع  یزندگ

از عوامل در  ای دهیچیپ  بیبه ترک توان یمسکن را  م
 ،یاقتصاد  های و خرد در حوضه یانیسطوح، م
 زاده، مربوط  دانست )کرم یو فرهنگ یاسیس ،یاجتماع
 یبرا یعنوان راه به «یتعاون» راخی دهه چند در( .1393
مشکل مسکن در کشورمان مورد توجه  دیتحد

 های شرکت تیو فعال یرگی قرارگرفته است. شکل
بخش از جمله  نیدر ا گذاری هیمسکن و سرما یتعاون
در  رانیا یاست که بعد از انقالب اسالم هایی استیس
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در پاسخ به  یو خصوص یدولت یبخش ها تیکنار فعال
 یها یتعاون یها هی. اتحاددیمشکل مطرح گرد نیا

مسکن  یها یتعاون یعنوان تشکل باالدست مسکن به
و آموزش و نظارت بر  تیدر هدا ینقش مؤثر توانند یم
مسکن داشته و در خصوص  یتعاون یها تیفعال
را  ینقش مهم زیوع نوزارت متب فیوظا یسپار برون
موجود و  یها هیاتحاد تی. لذا ضرورت تقوندینما فایا

 دیجد یها و شهرها در استان ها هیاتحاد جادیا نیهمچن
 یها ی(. تعاون1396و همکاران،  ی)فن باشد یم یضرور

 یعقالن شهیو اند ریو اضطرار و تدب ازیمسکن براساس ن
 بهتر شکل گرفته است. هدف یزندگ یانسان برا
اعضا  یبرا« مسکن دیتول»مسکن  های یتعاون یاساس

با  تیوضع نیرفت از ا برون یرو برا نیخود است. از ا
نقش نهادها و  یو بررس یو علم قیدق یزیر برنامه
 یتعاون یها خصوص شرکت به یدولت یها سازمان
 توان یم پژوهی ندهیآ کردی( با رویو کارگر ی)کارمند

خصوص  شهرها بهرا کاهش داد و  یمشکالت جار
سوق دهد و  داریبزرگ را در جهت توسعه پا یشهرها
 نگری ندهیآ یدیبا د حیصح تیریمد ازمندیامر ن نیا

 است. 
نفر و مشتمل بر  1603011استان کردستان حدود  در

 ینفر در شهرها زندگ 1134229خانوار حدود  471310
 501402 تیاز جمع زی. در شهرستان سنندج نکنند یم

 یم ینفر در شهر سنندج زندگ 414069ر حدود هزار نف
خانوار است و نسبت  126630که بالغ بر  کنند
به  لیروند تما هددرصد است. امروزه شا 82 ینیشهرنش
حدود  90در سال کهیبطور میهست یآپارتمان یزندگ

سکنه وجود  یآپارتمان دارا یواحد مسکون 6342387
پارتمان واحد آ 8975624به  1395داشت اما در سال 

 بدون ها تعداد از آپارتمان نیسکنه موجود بود ا یدارا
از سکنه بوده است.  یخال یآپارتمان واحدهای احتساب
واحد  8975624در کشور عالوه بر  یکل رطو به

 یآپارتمان ریواحد غ 8815619 بایآپارتمان موجود تقر
است )مرکز  50به 50نسبت  کی یعنیهم وجود دارد 

در  یمسکون ینصف واحدها یعنی(. 1395 ران،یآمار ا
آپارتمان هستند. اما در  ریغ گریآپارتمان و نصف د رانیا

تنها  یعنیاست  30به  70نسبت  نیاستان کردستان ا
 یاستان کردستان آپارتمان یمسکون ی% از واحدها30
از  90در سال  یمتر 100تا  80 های . تعداد آپارتماناند
 95 سال در درصد 25 به ها درصد کل آپارتمان 21
آپارتمان  پیت نیا یتقاضا یعنیاست  افتهی شافزای
 نی(. در ا1397و همکاران.  یبوده است )مراد شتریب
و عدم  ها شرانیپ ییشناسا قیپژوهش از طر نیا دادامت
 یدرصدد است تا تجسم و تصور یدیکل های تیقطع
 نیرو در ا شیپ یوهایسنار یعنیمحتمل  های ندهیاز آ
و نگاه به  دگاهینوع بسط د کیدهد تا  هیارا را نهیزم

و  یبخش تعاون مسکن کارمند یرو شیافق پ
ربط شکل یدر شهر سنندج در مسئوالن ذ یکارگر

 یبرا یساختار یو حت یروان ،یذهن یگرفته و آمادگ
اثربخش تر و  های یاستراتژ نیتکو ایو  نیتدو

 یندی میپژوهش با تقس نیپابرجاتر فراهم آورد لذا ا
براساس عدم  ویو سنار ندهیآ نیبه چند ندهیآ کی
 یریو عدم غافلگ یاریسبب هوش یدیکل های تیقطع
 نیا ی. هدف اصلگردد یبخش م نای اندرکاران دست

 تیمحتمل و مطلوب وضع های ندهیآ ییپژوهش شناسا
و  یمسکن کارمند یتعاون قیمسکن از طر یتقاضا
 در شهر سنندج است. یکارگر

 مبانی نظری .2

 یاز ساختمان است که برا یبخش این تمام مسک
 گذرهای از که. است احداث شده خانوار کیسکونت 
 یاختصاص یگذرها ای( و انیای)کوچه و خ یهمگان
مستقل برخوردار  یمشترک و راه پله( و ورود ی)راهرو

 لمانیآ ففیلسو ،هایدیگر تینرما(. 1370 ق،یباشد )توف
 انبحر، ستاد معتق ،مسکن مسئله به کیفی نگرشی با
 قعیوا انبحر بلکه ،نیستدر کمبود آن  کنـمس قعیوا
 ناـنسا و تـسا سکونت ایبر میآد یجستجودر 
وی  .زدبیامورا  گزینی سکونت باید زیاز هر چ یشـپ
 ادفمتر و پروراندن را شدر ،ساختن ،سکونت ،یستنز

 بیتصو (. از زمان1383 پور، یپی)سرت داند یباهم م
حق داشتن مسکن مناسب  1948ل سا درمنشور حقوق 

 یمطلوب زندگ تیفیاز ک یبه عنوان حق برخوردار
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خصوص  نیدر ا حتی. است عنصر مهم شناخته شده
 یرا برا یجهان یاستراتژ کی زیاسکان بشر ن تهیکم

آن در واقع  ینموده که هدف اصل شنهادیاسکان بشر پ
 یاجتماع های همه گروه یمسکن مناسب برا نیتام

(. مسکن همواره و در طول دوره 1389 ،یاست )ملک
بشر تا به  یزندگ یخیمراحل تار نیانسان، از اول یزندگ
انسان بوده که در راه  یاساس ازهاییاز ن یکیامروز 
 یها آن به اشکال گوناگون تالش و کوشش نیتأم
(. 1391 رخواه،یو خ ینموده است )لطف یفراوان

به این  توسعهپژوهشگران در بیشتر کشورهای درحال 
 واحد به توان نمی را مسکن تعریف که اند نتیجه رسیده
 محیط کل مسکن واقع، در. کرد محدود مسکونی
و  راد رضایی) گیرد می بر در را سکونت و زندگی

بار رابرت آون در  نی(. واژه تعاون را اول1390همکاران، 
 یمتعدد فیمقابل واژه رقابت به کار گرفت. تاکنون تعار

 توان یارائه شده است. تعاون را م یتعاون و اوناز تع
 تیمشترک در سطح گوناگون فعال یمار و زندگ ینوع
 یبه معن گرید فیدانست. و تعاون در تعر یاجتماع های
متقابل است )بزم آمون،  نیبه منظور تام یهمکار
از تمرکز و حجم  ها یدادن به تعاون تی(. اهم1386
  و مشارکت تیخالق ی نهیو زم کاهد یدولت م یکار

بر مشارکت اعضاء  هیو با تک کند یرا فراهم م مردمی
در  یعدالت-یو ب یاجتماع های یدر کاهش نابرابر

(. 1390 ،یدارند )مظلوم خراسان یموثرتر ییاقتصاد کارا
که  یمردم یعنوان نهاد مسکن به یتعاون یها شرکت
در  ندینما یتالش م شیخو یمنافع اعضا یدر راستا
 متیق یداریدر پا یا نقش عمده شیخو سیأسطول ت

خود  یمناسب به اعضا متیمسکن و عرضه آن به ق
 یمختلف تعاون یها نهیدر زم ها تیاند. تنوع فعال داشته
مختلف  یها و مهارت ها قهیافراد گوناگون باسل تواند یم

افراد بافت  نیا نیارتباط ب یو با برقرار دیرا جذب نما
و  یدیتول یها تیفعال نظوربه م یمنسجم و هماهنگ

 یها شرکت تیتقو وجود نیبه وجود آورد. باا یعیتوز
وساز  در ساخت یا سهم عمده تواند یمسکن م یتعاون

 یاقتصاد یها تیاز فعال ییها مسکن داشته و در عرصه
(. 1396و همکاران،  یدولت باشند )فن رسان یاری
 قتیتعاون که در حق یالملل نیب هیمسکن اتحاد تهیکم
است.  یبخش مسکن تعاون ندهینما یا نهاد جهانتنه
 کی»کرده است:  فیتعر گونه نیمسکن را ا یتعاون
از افراد که عموما  یمتشکل از گروه یحقوق تیشخص
محدود بوده وبه لحاظ مشکل مسکن،  یامکانات یدارا
به داشتن سرپناه  لیمشترک احساس نموده و ن یازهاین

. در دانند یقق ممح شیمشترک خو یهمکار هیرا در سا
داوطلبانه بوده و کنترل  تیعضو یتعاون نیچن

مشارکت اعضاء در  زانیو م شود یاعمال م کیدموکرات
 کسانی باًیشرکت تقر ازیموردن هیسرما نیتام نهیزم
 نیتام ها، یتعاون نیا ی(. هدف اصل1380)کورنا، « است

 یافراد کم بضاعت و به منظور سازمانده یمسکن برا
تعادل در بازار مسکن و  جادیرضه مسکن، اد و عیتول

است  جادشدهیو بورس بازان ا خواران نیمبارزه با زم
تعاون  یالملل نیب هیاتحاد نی(. همچن1375 ان،ی)سلجوق
(، اهداف 1995کنگره در شهر منچستر ) منیکیو یدر س
 1که در شکل شماره  یمسکن را موارد یها یتعاون

 آمده است را عنوان نمودند:

 
 (1377های مسکن؛ )مأخذ: اتحادیه تعاون،  یتعاون. اهداف 1شکل 
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 شگامانیو تجربه پ 1867به سال  یساخت مسکن تعاون
ـ یقبـل از آن   23که  گردد یبر م لیراچد در سـال   یعن
مصـرف،   یفروشـگاه تعـاون   نینخسـت  سیبا تاس 1844

 نیـ شـده بـود. ا   گذاری هپای ها نهضت تعاون توسط آن
 یجمعـ  یاز همکار یموفق یائه الگوپس از ار شگامانیپ
 یکاالهـا  نـه یدر زم امشترک اعضـ  یازهاین نیتأم یبرا

ـ فعال ،یمصرف  یارتقـا  یخـود را توسـعه داده و بـرا    تی
 جـاد یا یمسـکون  هـای  سطح رفاه اعضاء خود، مجتمـع 
مسـکن در جهـان بـه     یکردند؛ اما ظهور نهضت تعـاون 

 1880مسکن در سـال   یشرکت تعاون نینخست لیتشک
مسـکن   یتعاون نیهوبر، اول میآ کتوریگردد که و-یمبر 

ــرل ــانآ نیرا در ب ــ لم ــاقر  سیتأس ــرد )ب ــنش و  یک م
 (.1396همکاران، 
 یهـا  تیگانه شخصـ  از اشکال هفت یکی یتعاون شرکت
 یطــورکل اســت، بــه رانیــدر قــانون تجــارت ا یحقــوق
ـ را به سه دسـته تول  یتعاون یها شرکت و  یعیتـوز  ،یدی
مسـکن در   یتعاون یها شرکت ،کنند یم میتقس یخدمات

کـه بـر    رنـد یگ یقرار م یعیتوز یتعاون یها زمره شرکت
به سـاخت مسـکن    لیااز افراد که تم یاساس گروه نیا
و بـا ثبـت    ندیآ یقالب گرد هم م نیخود دارند در ا یبرا

انـدک خـود را بـا     یهـا  هیمسکن، سـرما  یشرکت تعاون
 یافـراد  تیریخود و با مد یبرا ،یدولت یها کمک قیتلف
شـده   تمـام  نـه یخود اقدام به ساخت مسکن با هز نیاز ب
 یهـا  (. تجربـه 1387نهـال،   دیو رش ی)عسگرندینما یم
عملکرد هـر   سهیمقا یدر ساخت مسکن و بررس ذشتهگ
فاقـد   انیمتقاض ازیدر رفع ن یاقتصاد یها از بخش کی

مسکن  هینقش ممتاز تعاون در ته یایمسکن جامعه، گو
اسـت کـه ورود    یدر حال نیعه است ااقشار مختلف جام

ساختار  لیبه دل ربازیدر ساخت مسکن از د یبخش دولت
مسکن جامعه نبوده است.  یاتقاض ازین یجوابگو ،یدولت
 44اصل  یها استیشدن س ییبا توجه به اجرا نیهمچن

ــانون اساســ  ــردیو رو یق ــذف    ک ــت ح ــت در جه دول
د در عمـالً ورو  ،یتیو پرداختن به امور حاکم یگر یتصد

. از سـازد  یممکن مـ  ریبخش غ نیا یبازار مسکن را برا
ـ محور یهمواره، بـه اقتضـا   یبخش خصوص یطرف  تی

وارد  ییهــا در بخــش ه،یبــازار ســرما مالتسـود در تعــا 

ـ که احتمال وقـوع سـود متناسـب بـا فعال     شود یم و  تی
باشد.  سریکم م سکیو با ر رفتهیانجام پذ یگذار هیسرما
فاصـله   یبخش خصوصـ  یهاوساز اساس ساخت نیبر ا
فاقــد مســکن، کــه عمومــا از  انیمتقاضــ ازیــبــا ن ادیــز

 دیو رشـ  یجامعه هستند، دارد )عسـگر  نییپا یها دهک
مسـکن   یهـا  یلحـاظ تعـاون   نی(. بـه همـ  1387نهال، 
وساز مسـکن اعضـا از    مطمئن در ساخت یعنوان عامل به

و در سـطح   جیبـه تـدر   یآغاز انقالب شکوهمند اسـالم 
نهادها،  ،یدولت یها ها و سازمان ر وزارتخانهد یا گسترده
 ادیــو مـورد اسـتقبال ز   دهیــگرد لیهـا و ... تشـک   بانـک 

 قرارگرفته است. رگرانکارمندان و کا

 قیروش تحق .3

 یو کـاربرد  یکاربرد گذاری پژوهش از لحاظ هدف نیا
 یاسـت. گـردآور   یاکتشـاف  -یفیو برحسب نوع، توصـ 

 آوری ابـزار جمـع  است،  شیمایاز نوع پ یفیها توص داده
سنجش و  یو برا باشد می پرسشنامه صورت به ها داده
استفاده  یصور ییپرسشنامه از مالک روا ییروا یابیارز

ـ ا یشده است. قلمرو مکان پـژوهش شـهر سـنندج و     نی
کارکنان و کارگران فاقد مسـکن در شـهر    ،یجامعه آمار

 یپـژوهش بـرا   نیا یقلمرو زمان نیسنندج است، همچن
عوامــل  یی. بــه منظــور شناســاباشــد یمــ 1395ســال 
 یکارمند یمسکن بخش تعاون یموثر بر تقاضا یطیمح

اســتفاده  یو دلفــ یطــیمح شیاز روش پــا ،یو کــارگر
کـه اطالعـات از    کنـد  یمـ  جـاب یا یف. روش دلدیگرد

ـ و تحل افـت یخبرگان و متخصصـان در   یشـود. بـرا   لی
از  سـت، ین جینتـا  میچون هـدف تعمـ   ،یدلف میانتخاب ت
ـ  نمونهروش  ( یهدفمنـد )قضـاوت   یاحتمـال  ریـ غ یرگی

انتخـاب خبرگـان، تسـلط     یارهایاستفاده شده است. مع
ـ   ،ینظر ـ تما ،یتجربـه عمل مشـارکت در   ییو توانـا  لی

ـ  یپژوهش و دسترس  نیـی قابـل توجـه در تع   ۀاست. نکت
ـ از جامع نانیتعداد خبرگان، کسب اطم ـ د تی  یهـا  دگاهی
نفـر از   20اد تعد تی. در نهاباشد یمختلف در پژوهش م

شـرکت و   یمسکن، برا طهیخبرگان و متخصصان در ح
 پژوهش انتخاب شده است.  ندیدر فرآ یهمکار
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 قیتحق های افتهی .4

 عیدو مرحله توز قیاز طر یدانیاستفاده از مطالعات م با
مسکن از  یتقاضا تیپرسشنامه، عوامل اثرگذار بر وضع

 در شهر یو کارگر یکارمند یتعاون های شرکت قیطر
فرض هر  دییتا یقرار گرفت. برا ییسنندج موردشناسا

 5 یدرصد و خطا 95 نانیکدام از عوامل در سطح اطم
آزمون  جی. در ادامه بعد از نتادیدرصد استفاده گرد

 انینظر پاسخگو یدرصد فراوان زانیشده م دییعوامل تا

 یبر تقاضا یطیهر کدام از عوامل مح یاز اثرگذار
در  های یتعاون قیاز طر یو کارگر یمسکن کارمند

عوامل  ییشهر سنندج مشخص شد که به شناسا
. طبق جدول شماره کند یم یانیکمک شا تر یدیکل
شده موثر  ییشناسا یطیعوامل مح بندی تیلو(، او1)

 یو کارگر یکارمند یمسکن بخش تعاون یبر بر تقاضا
 است. لیبه صورت ذ

 مسکن  یقاضاموثر بر ت یطیعوامل محبندی  تی. اولو1جدول 

شدت 

 اثرگذاری

میانگین 

 اثرگذاری
 رتبه عامل

 خیلی زیاد

 1 قیمت تمام شده مسکن 7
 2 میزان تسهیالت بانکی کمک هزینه خرید مسکن 94/6

88/6 

 تعداد واحد ساخته شده مسکن مهر در شهر سنندج

 
3 

 های دولتی در بخش مسکن از قبیل مسکن مهر، مسکن اجتماعی و ...سیاست
 وضعیت توپولوژیکی و محدودیت زمین

 های تعاونی مسکنهای مالی و اعتباری اداره کل تعاون از شرکتحمایت
 هاوجود تفاوت معنادار در قیمت تمام شده کمتر مسکن از طریق شرکت تعاونی با دیگر شیوه

 4 قدرت خرید کارکنان و کارگران فاقد مسکن 76/6

71/6 
 های تعاونی مسکنعت عمل شرکتعملکرد و سر

5 
 های مسکنقیمت اجاره

 6 روند فزاینده شهرنشینی 64/6
 7 های تعاونی مسکن در سنوات قبلیضعف مدیریتی شرکت 53/6

 
 زیاد
 

41/6 
 ارتقای جایگاه بخش تعاون در اقتصاد

8 
 ن متبوعهای دولتی به شرکت تعاونی مسکن سازماباور و اعتقاد مدیران سازمان

29/6 
 های تعاونی مسکن نزد  کارکنان و کارگران فاقد مسکن سنندجیشفافیت درک شده شرکت

9 
 میزان بعد خانوار و تعدد اعضای یک خانواده سنندجی

17/6 
 نرخ ازدواج شهروندان سنندجی

10 
 تعداد خانوارهای شهر سنندج

06/6 

 با شرکت های تعاونی مسکن همکاری و تعامل اثربخش اداره کل تعاون
 های جدید از قبیل مسکن پیش ساخته، ایجاد مسکن با چاپگرهای سه بعدیرواج فناوری 11

 افزایش تعداد خانوارهای سطح طبقه متوسط
 12 هاهای گردشگری و رونق اجاره هتل آپارتمانتوسعه ظرفیت 6

94/5 

 های ذیربطنبرنامه توسعه شهری از سوی شهرداری و ارگا
13 
 

 نسبی درک شده نزد شهروندان رونق اقتصادی
 های پیمانکاری مسکنتعدد و تکثر فزاینده شرکت

 15 های غیر استانداردرشد حاشیه نشینی در شهر سنندج و احداث مسکن 83/5
 16 نرخ زاد و ولد شهروندان 76/5
 17 گذاری در بخش مسکنگذاری بعنوان جایگزین سرمایهافزایش نرخ بهره بانکی و تمایل به سپرده 59/5
 18 رواج بازار داللی مسکن 47/5
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 متوسط
 

64/4 

 های تعاونی مسکنتوان تبلیغاتی شرکت
19 

 
 وجود مسکن و آپارتمان های در حال ساخت کنونی

 مسکن گذاری دررونق قیمت سهام  و افزایش شعب کارگزاری بورس بعنوان جایگزین سرمایه

 20 پذیری اقتصاد روستایی در استانکاهش بارندگی و آسیب 41/4

 21 عنوان جایگزین سرمایه گذاری در بخش مسکنافزایش ارز و رواج خرید و فروش آن به 94/3

 
براساس  توان می ،(1) شماره جدول واسطه به

عامل و  34 نیرا در ب بندی نوع رتبه کی نیاثرگذارتر
 نیشتریشده انجام داد تا عوامل با ب ییاشناس شرانیپ
 دگاهیاز د ریتاث نیتا عوامل با کمتر بیبه ترت ریتاث

 نیدر ا ینظر تیکفا کیبه  لیخبرگان و براساس ن
درصد  زانی(، م2) ماره. در جدول شافتیمورد دست 

و درجه عدم  تیاز نظر قطع انینظر پاسخگو یفراوان
 یبر تقاضا که یطیهر کدام از عوامل مح نانیاطم

کارکنان و کارگران فاقد مسکن و از  یمسکن برا
در شهر سنندج  یتعاون های شرکت زمیمکان قیطر

 اثرگذار مشخص شده است.

 بندی عوامل شناسایی شده موثر بر تقاضای مسکن  بخش تعاونی کارمندی و کارگریاولویت. 2جدول 

 عامل ردیف
بینی میانگین پیش
 ناپذری عامل

پذری نابینیپیش
 عامل

1 
گذاری در عنوان جایگزین سرمایهرونق قیمت سهام و افزایش شعب کارگزاری بورس به
 بخش مسکن

76/6 

 خیلی زیاد
دامنه امتیازی 

 به باال 6.5
 11/6 سال آینده 10افزایش تعداد خانوارهای در  2

 
 زیاد

 5دامنه امتیازی 
 6.5تا 

 82/5 سال آینده 10مسکن باالخص در  های تعاونیبهبود عملکرد و سرعت عمل شرکت 3

4 
 10های تعاونی مسکن نزد کارکنان و کارگران فاقد مسکن در افزایش شفافیت شرکت

 سال آینده
70/5 

 سال آینده 10های تعاونی مسکن در افزایش توان تبلیغاتی شرکت 

 47/5 سال آینده 10افزایش نرخ ازدواج شهروندان ر  5

6 
 سال آینده 10اد و ولد شهروندان در افزایش نرخ ز

11/5 
 سال آینده 10افزایش قیمت تمام شده مسکن در 

 05/5 سال آینده 10رواج و رونق بازار داللی مسکن در  7
 94/4 سال آینده 10میزان بعد خانوار و تعدد اعضای یک خانواده در  8

 
 
 متوسط

دامنه امتیازی 
 5تا  5/3

 

 82/4 سال آینده 10های پیمانکاری مسکن در نده شرکتتعدد و تکثر فزای 9

10 
 76/4 سال آینده 10های تعاونی مسکن در ضعف مدیریتی شرکت

 75/4 سال آینده 10پذیری اقتصاد روستایی استان در کاهش بارندگی و آسیب

11 
 های تعاونی مسکنافزایش همکاری و تعامل اثربخش اداره کل تعاون با شرکت

65/4 

 
افزایش نرخ بهره بانکی و تمایل به سپرده گذاری بعنوان جایگزین سرمایه گذاری در 

 سال آینده 10بخش مسکن در 

 
12 

گذاری در بخش عنوان جایگزین سرمایهافزایش نرخ ارز و رواج خرید و فروش آن به
 سال آینده 10مسکن در 

52/4 
 سال آینده 10مسکن در افزایش قدرت خرید کارکنان و کارگران فاقد 

 سال آینده 10نسبی درک شده نزد شهروندان در  رونق اقتصادی

 41/4 سال آینده 10ها در توسعه ظرفیت های گردشگری و رونق اجاره هتل آپارتمان 13

 35/4 سال آینده 10افزایش تعداد خانوارهای طبقه متوسط در  14
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 غیر استانداردهای نشینی و احداث مسکنرشد حاشیه

 17/4 سال آینده 10بهبود جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی در  15

 11/4 های دولتی در بخش مسکن از قبیل مسکن مهر، مسکن اجتماعی و ...تداوم سیاست 16

17 

افزایش باور و اعتقاد مدیران سازمان دولتی به شرکت تعاونی مسکن سازمان متبوع در 
 سال آینده 10

06/4 

سال  10های تعاونی مسکن در های مالی و اعتباری اداره کل تعاون به شرکتحمایت
 آینده

4 

 98/3 سال آینده 10های در حال ساخت کنونی در وجود مسکن و آپارتمان

 95/3 سال آینده 10میزان تسهیالت بانکی کمک هزینه خرید مسکن در  18

19 
ها در کمتر مسکن از طریق تعاونی نسبت به سایر شیوه تفاوت معنادار در قیمت تمام شده

 سال آینده 10
88/3 

20 
های جدید از قبیل مسکن پیش ساخته، مسکن ناشی از چاپگرهای سه رواج فناوری

 سال آینده 10بعدی در 
82/3 

 59/3 سال آینده 10های ذیربط در برنامه توسعه شهری از سوی شهرداری و ارگان 21

 35/3 سال آینده 10فزاینده شهرنشینی در روند  22

 23/3 سال آینده 10های مسکن در افزایش قیمت اجاره 23
 کم 95/2 سال آینده 10تحویل واحد ساخته شده مسکن مهر در  24

-بینی)پیش

 پذیری زیاد(
 76/2 سال آینده 10بهبود وضعیت توپولوژیکی و محدودیت زمین در  25

 
 نیانگی(، با استفاده از م2ماره )با توجه به جدول ش

شدند.  میعوامل به سه دسته تقس یریناپذ ینیب-شیپ
 زانیبا م یطی(، عوامل مح3که در جدول شماره )

باال نشان داده شده  یرپذی نا ینبی شیو پ یرگذاریتاث
 است.

 ناپذیری باالبینی. عوامل محیطی با تاثیرگذاری و پیش3جدول 

 عامل  ردیف عامل  ردیف

 بازار داللی مسکن  7 تعداد خانوارهای شهر 1
 بعد خانوار و تعدد اعضای یک خانواده 8 های تعاونی مسکنعملکرد و سرعت عمل شرکت 2
های تعاونی مسکن نزد  کارکنان شفافیت  درک شده شرکت 3

 و کارگران فاقد مسکن
 های تعاونی مسکنتوان تبلیغاتی شرکت 9

 های تعاونی مسکنتوان مدیریتی شرکت 10 عاونی قیمت تمام شده مسکن ت 4

5 
 11 نرخ ازدواج شهروندان

سطح همکاری و تعامل اثربخش اداره کل 
 های تعاونی مسکنتعاون با شرکت

  نرخ زاد و ولد شهروندان 6

 
در سناریونویسی همچون هنر باید یک نوع روش جهت 

-یشتجمیع عوامل شناسایی شده با اثرگذاری زیاد اما پ

بینی ناپذیر را انجام داد تا بتوان از طریق این ترکیب به 

هایی دو الی سه عدم قطعیت کلیدی رسید. عدم قطعیت
-که آینده مسئله کانونی را به چند قسمت تبدیل می

 کنند.
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 . ریخت شناسی عوامل محیطی با تاثیرگذاری و عدم قطعیت باال 4جدول 

 ردیف عامل نام عدم قطعیت

 دی خانوارهابنریخت

 تعداد خانوارهای شهر

 
1 

 نرخ ازدواج شهروندان
 نرخ زاد و ولد شهروندان

 بعد خانوار و تعدد اعضای یک خانواده

 هامندی تعاونیقابلیت

 های تعاونی مسکن باالخصعملکرد و سرعت عمل شرکت

 
 
2 

 اقد مسکنهای تعاونی مسکن نزد کارکنان و کارگران فشفافیت درک شده شرکت

 های تعاونی مسکنتوان تبلیغاتی شرکت

 های تعاونی مسکنتوان مدیریتی شرکت

 های تعاونی مسکنسطح همکاری و تعامل اثربخش اداره کل تعاون با شرکت

 قیمت تمام شده مسکن تعاونی
 بازار داللی مسکن

 
متقابل  راتیبر روابط و تاث یلیبراساس تحل تیدر نها
عدم  نیشده و همچن ییو عوامل شناسا ها نشرایپ
 تیاستخراج شده به داستان و روا یدیکل های تیقطع

 تیوضع یمحتمل برا ندهیآ کیبه عنوان  ویهر سنار
کارکنان و کارگران فاقد مسکن و  یمسکن برا یتقاضا

در شهر سنندج  یعاونت های شرکت زمیمکان قیاز طر
شده و  فیتعرمطلوب  ندهیبه آ لین یپرداخته شد برا

 ایره نگاشت  یبراساس نظر خبرگان امر، بصورت اجمال
 خواهد شد. هیو تعب میترس ینقشه راه

 

 
 های محتمل پیش روی تقاضای مسکن. آینده2شکل 

بهشلت    وی: سلنار 1محتملل شلماره    ندهیآ .4-1

 یتعاون

 عیسـر  تیـ رشد جمع یدارا 1404سنندج در سال  شهر
اسـت و نسـبت    یورکش نیانگینسبت به م یو فراتر تر

 رتریچشـمگ  اریبس 1395سال  یدرصد 4/1به نرخ رشد 
نفر  414069شهر سنندج از  تیکه جمع یاست به طور
نفـر نسـبت    38789حدود  یبا رشد نسب 1395در سال 
 یبـاالتر  رشـد ( با تینفر جمع 375280) 1390به سال 
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 هـای  اسـت یمواجه شده است. رشد ازدواج به واسطه س
 تیـ الزم و حما هـای  ینـ  سـاز  و فره یدولت حیصح

خانواده، کامال محسوس و ملموس است. تعداد خانوارها 
خـانوار   152532بـه   1390خانوار در سـال   127825از 
با  های است.  در واقع خانواده افتهی شیافزا 1395سال 
 هـایی  اما در عوض خـانواده  افتهی کاهش شتریب تیجمع
ر نفره رشـد  تا چها کی یخانوارها یعنیکمتر  تیبا جمع

داشته است. بـه واسـطه اسـتفاده از     یشتریو گسترش ب
ـ اسـتان از قب  هـای  تیو مز ها تیظرف  ،یگردشـگر  لی

 یو اجتمـاع  یبودن، سـطح اقتصـاد   یو مرز یکشاورز
ـ    بهتـر   لخانوارها در استان و شهر سنندج نسـبت بـه قب

سطح متوسط شهر سنندج  یشده است و تعداد خانوارها
سـبب بـاال رفـتن تـوان و      نیمـ داده است ه شیرا افزا

فاقـد   هـای  از خـانواده  یاریمسکن در بسـ  دیقدرت خر
 یازهـا یمسکن کارمند و کارگر شده اسـت. مسـکن از ن  

سـطح متوسـط اسـت و در سـبد      یخانوارها دار تیاولو
ـ د یو کارگر یکارمند های خانواده تیاکثر یتقاضا  دهی
ـ     یم  نـده یسـطح فزا  یشود و گنجانـده شـده اسـت حت

ــاه ــر ،یآگ ــو آت یدورنگ ــواه هی ــط  یخ ــات متوس طبق
 نیتام یمسکن مازاد برا یسبب شده تا تقاضا یسنندج

 یمطرح شـود بـر سـطح تقاضـا     زیمسکن فرزندانشان ن
قابل  تیمسکن در وضع یو سطح تقاضا دیفزایمسکن ب

 .ردیه قرار گیقبول و قابل توج
مسـکن   یتعـاون  هـای  مناسب شرکت ییو کارا عملکرد

همچون  یدر کنار عوامل ریاخ های لشهر سنندج در سا
 هـا،  یتعـاون  اعتبـاری –یو سالمت مـال  تیبهبود شفاف
ـ حما نیهمچن اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه      هـای  تی
ـ    هـای  یتعاون هیبا اتحاد یاجتماع  نیمسـکن و هـم چن
سـطح   یارگرو ک یمسکن کارمند یتعاون های شرکت

ـ داشته اسـت. ا  یشهر سنندج، را در پ عوامـل باعـ     نی
 گاهیجا کیمسکن به  یتعاون های ه است تا شرکتشد

ـ  یو شهرت نسـب  اعتباری–یاجتماع کارکنـان و   نیدر ب
 هـای  و اعتبار شرکت نانیکنند. اطم دایکارگران دست پ

و خانوارهـا بهبـود    یافکار عمـوم  نیمسکن در ب یتعاون
و سـازوکار   ریداشته است سطح تقاضا از مس یریچشمگ
ـ  یتعاون های شرکت ـ اسـت   شیه افـزا مسکن رو ب  کی

مـورد انتظـار    ها یتعاون نیا یبرا یو اعتبار یرونق مال
 بـا  انـد  مسـکن توانسـته   یتعاون های شرکت نیاست. ا
و استفاده مدبرانه و مسئوالنه از منـابع   تشفافی عملکرد،
اعضـا   یبـرا  راتمام شـده مسـکن    متیخود ق اریدر اخت
ـ  یدهند و تفاوت معنادار لیتقل  تمـام شـده   مـت یق نیب

و  یمسکن کارمند یتعاون های شرکت قیمسکن از طر
و  گـر ید هـای  وهیشـ  قیمسکن از طر نیبا تام یکارگر

ـ و آزاد شکل گ یبصورت انفراد  هـای  . لـذا شـرکت  ردی
بـه عنـوان انتخـاب     یو کارگر یمسکن کارمند یتعاون

و کـارگر فاقـد مسـکن جهـت      نـد اول هر خانواده کارم
و تـوان   مالی رونق. اند شده لیمسکن تبد هیو ته نیتام
ـ  ییاجرا ـ   نیمناسب و همچن ـ ا یسـازمان  نیارتبـاط ب  نی
 یغـات یتـوان تبل  یسـبب ارتقـا   گریبا ادارات د ها یتعاون

 دالالن و گـران  آنان و امکان کوتاه کردن دست واسطه
 دیو خر نیزم میمستق دخری با لذا است شده مسکن بازار
و  یدولت فاتیو تخف التیمصالح، استفاده از تسه میحج
 یرا بـرا  یتـر -واسطه بی و تر مسکن ارزان یدولت ریغ

 .   ندیکارکنان و کارگران فاقد مسکن تدارک بب

فرصلت    وی:  سلنار 2محتمل شلماره   ندهیآ .4-2

 یسوز

 عیسـر  تیـ رشد جمع یدارا 1404سنندج در سال  شهر
اسـت و نسـبت    یکشور نیانگینسبت به م یو فراتر تر

داشته  ینسب رشد 1395سال  یدرصد 4/1به نرخ رشد 
 حیصـح  هـای  اسـت یاست. رشـد ازدواج بـه واسـطه س   

خـانواده،   تیـ الزم و حما هـای  سازی و فرهن  یدولت
از  هــاکــامالً محســوس و ملمــوس اســت. تعــداد خانوار

خانوار سال  152532به  1390خانوار در سال  127825
ـ  یمناسب شیافزا 1395 در سـال   نیداشته است.  همچن
درصد خانوارها  3/87 ،یعمولم ی، از کل خانوارها1395

بـا   یدرصد خانوارهـا  7/12نفر و کمتر،  4با تعداد افراد 
داشـته اسـت. در واقـع     یرشد مناسـب  9تا  5تعداد افراد 
اما در عوض  افتهیکاهش  شتریب تیبا جمع یها خانواده
ـ  یخانوارها یعنیکمتر  تیبا جمع هایی خانواده تـا   کی

 ته اسـت. بـه  داشـ  یشـتر یچهار نفره رشد و گسـترش ب 

ـ و مز هـا  تظرفی از استفاده واسطه اسـتان از   هـای  تی
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بــودن، ســطح  یو مــرز یکشــاورز ،یگردشــگر لیــقب
سـنندج   هرخانوارها در استان و شـ  یو اجتماع یاقتصاد

و ملموس داشـته اسـت و    ینسب ینسبت به قبل بهبود
 شیسطح متوسط شهر سـنندج را افـزا   یتعداد خانوارها
ـ رفتن تـوان و قـدرت خر   سبب باال نیداده است هم  دی
فاقد مسکن کارمند و  یاز خانواده ها یاریمسکن در بس

ــکن از ن  ــت. مس ــده اس ــارگر ش ــایک ــاولو یازه دار  تی
 یو در ســبد تقاضــا ســتســطح متوســط ا یخانوارهــا
 شود یم دهید یو کارگر یکارمند های خانواده تیاکثر

ـ     ،یآگـاه  نـده یسـطح فزا  یو گنجانده شـده اسـت. حت
سـبب   یطبقات متوسط سنندج یخواه هیو آت یدورنگر

مسـکن   نیتـام  یمسـکن مـازاد بـرا    یشده تـا تقاضـا  
مسـکن   یمطرح شـود بـر سـطح تقاضـا     زیفزندانشان ن

قابل قبول و  تیمسکن در وضع یو سطح تقاضا دیفزایب
 .ردیقرار گ هیقابل توج
 هـای  در شـرکت  تیریاز سو مد یناش یعملکرد ضعف
قابـل   ریبب تـاخ سـ  یو کـارگر  یمسکن کارمند یتعاون
 یو اعضـا  انیمسکن متقاضـ  لیدر ساخت و تحو یتامل

ــرکت تعــاون  ــدم بازمهندســ    یش ــده اســت ع و  یش
مسکن،  یتعاون های ها در شرکت-تیظرف صیبازتخص

 ناثربخش اداره کل تعاون، اتاق تعـاو  های نبود نظارت
ـ و سالمت ا تیسبب شده تا شفاف هیو اتحاد  شـرکت  نی

 نـان یباشـد اطم  دیام و تردابه یمسکن دارا یتعاون های
کارکنان و کارگران فاقد مسـکن   نیدر ب یو اعتماد مکف
وجود ندارد معمـوالً   ها یتعاون نیمسکن به ا یو متقاض
ـ یهـم خ  دولتـی  ادارات و هـا  سازمان رانیمد بـاور و   یل

ـ در اداره متبوع خـود ندارنـد ز   تشکالت نیاعتقاد به ا  رای
ـ نسبت به بخش تعـاون توج  یلیخ و بخـش   دسـتن ین هی

ـ  یلیخ زیتعاون ن  یدارا یو افکـار عمـوم   یدر اقتصاد مل
مـبهم و بـالقوه    بـاً یو تقر ستین یمناسب گاهیاعتبار و جا

با توجه به تعـدد و   گرید های زمیمانده است. مکان یباق
 شـتر بی سـاز  آپارتمـان  یاهـ  و شـرکت  مانکارانیتکثر پ
 تیعضـو  قیـ مسکن از طر نیرونق است و بر تام یدارا
کرده اند لـذا   دایپ تیاداره متبوع ارجح یکت تعاوندر شر
روز  شـوند  یمـ  یبالقوه  تلق هایی منفعت که ها فرصت
 یخـارج مـ   یتعـاون  هـای  از دست شرکت شتریبه روز ب

 یبرا یفرصت نیچن یایامکان مه رود یم نیو از ب شود
 نییبا توجه به احتمـال رکـود و پـا    یتعاون های شرکت

شهر  یخص در بدنه کارمندباال یتیآمدن نرخ رشد جمع
کم خواهد بـود   ندهیمسکن در آ یسنندج و اشباع تقاضا

 یو کـارگر  یمسکن کارمند یتعاون های ارتباط شرکت
اثـربخش   ریو غ یسطح حداقل کیبا اداره کل تعاون در 

ـ و اتاق تعاون هم رو هیاست. اتحاد و حـداقل   یسـنت  هی
بـود  ن ،یتیریکننـد. ضـعف مـد   -یخود را دنبال م انهیگرا
و بـا   یبـرون سـازمان   ،یموثر درون تعـاون  های تیحما

متبوع، برون سازمان و با اداره تعـاون شـهر    یاداره دولت
 و اتاق تعاون و بـرون  هیسنندج، برون سازمان و با اتحاد

مثل اداره مسـکن   گرید نهادهایی و ها با ارگان سازمانی
تعـدد و تکثـر    نی. همچنرهیو غ یشهردار ،یو شهرساز
سبب شده تا تـوان   مانکاریآپارتمان ساز و پ های شرکت
مســکن  یتعــاون هــای شــرکت ییو خودنمــا یغــاتیتبل

گـردد و   فیکارکنان و کـارگران در شـهر سـنندج تضـع    
 یمکفـ  یو تقاضـا  یتیرشد جمع های آنان فرصت یبرا

 هدر رود.  کیبه  کیمسکن 

 بازار کساد  وی: سنار3محتمل شماره  ندهیآ .4-3

 نییپـا  تیـ رشـد جمع  یدارا 1404سنندج در سال  شهر
ـ یاست  یکشور نیانگینسبت به م یتر نسـبت بـه    یعن

کمتر شـده اسـت    اریبس 95سال  یدرصد 1.4نرخ رشد 
سـال   یدرصـد  4/1نسبت به نـرخ رشـد    که طوری به

کـه شـهر سـنندج در     یکمتر است به طور اریبس 1395
ـ یبا رشد کمتـر جمع  1395سال   شـور در اسـتان و ک  یت

در ادامه روند کاهنـده نـرخ ازدواج بـه     مواجه شده است.
و نظاممنـد دولـت و    حیصـح  های استیواسطه عدم س

 و هـا  خـانواده  تیالزم و عدم حما های سازی فرهن 
جوانـان در شـهر سـنندج     یکـار یب ینرخ باال نهمچنی

 اسیبا مق های کامالً محسوس و ملموس است. خانواده
بـا   هـایی  اما خانواده افتهیتعداد نفر کاهش  یعنیبزرگ 
ـ تا چهـار نفـره ن   کی یخانوارها یعنیکوچک  اسیمق  زی

. سـطح  سـت ین ای شاهد رشد و گسترش قابل مالحظه
نسبت به قبـل   یسنندج یخانوارها یو اقتصاد یدرآمد

نداشـته اسـت مهـاجرت طبقـه      یرشد و بهبـود مناسـب  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 16

https://jvfc.ir/article-1-36-fa.html


 82                                                                                      1، دوره اول، شماره اول، پیاپی فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده

محسـوس   یصـنعت  هـای  از سنندج به اسـتان  یکارگر
 است.
سـبب   ییاقتصاد روستا یرپذی بیو آس یبارندگ کاهش
در شهر شده است اما نبـود تـوان    یننشی هیحاش شیافزا
 نتـامی  سـبب  هـا  از خـانواده  یاریمسکن در بسـ  دیخر

 شیافزا نیشهر شده و ا یمسکن کم استاندارد در حواش
 یهسـتند بـر تقاضـا    ننشی هیحاش شتریکه ب ینیشهرنش

مسـکن   هـای  یتعـاون  زمیموثر مسکن از قالب و مکـان 
 شینــدارد. افــزا یمعنــادار ریتــاث یو کــارگر یکارمنــد
در شـهر سـبب شـده     داریو عدم اشتغال پا کاریجوانان ب

 هـای  از خـانواده  یاریمسکن در بس دیکاهش قدرت خر
فاقد مسکن منجمله کارمندان و کـارگران شـده اسـت.    

ـ اولو یازهایمسکن از ن نکهیا رغمیعل  یدار خانوارهـا  تی
و کاهش درآمـد   دیاست اما عدم توان خر متوسطسطح 

مسکن شده است  یتقاضا لیسرانه هر خانوار سبب تعد
 زیـ شـهر سـنندج ن   یتیجمع راتییعوامل، تغ نیدر کنار ا

ـ و تقل لیمـوثر در تعـد   یو محرکـ  شرانیپ  یتقاضـا  لی
 مسکن شده است.

ـ اخ های مسکن در شهر سنندج در سال های یتعاون  ری
ات و تحقق تعهد یبرا یکننده قابل قبول فاای اند توانسته

محولـه خـود باشـند و بـا عملکـرد و       یدهنده تقاضاها
ــ ــال تیخــوب و شــفاف یســرعت عمل  -یو ســالمت م

 هـای  یهمراهـ  هـا،  تیبخش از حما-تیرضا یاعتبار
مسکن برخـوردار   های یتعاون هیاداره کل تعاون و اتحاد

از کارکنـان   یتمرکز، بر برخـ  یبا استراتژ بایگردند و تقر
ـ و قدرت خر ین مالتوا یو کارگران دارا کـه امکـان    دی

. ندیرا داشته باشند تمرکز نما یدر قالب تعاون یسامانده
و سـازوکار   ریمسـکن از مسـ   یهر چنـد سـطح تقاضـا   

اسـت امـا    فیمسکن رو به محـدود و ضـع   های یتعاون
 یتعـاون  هـای  شـرکت  یو بقا بـرا  تیتداوم فعال انامک

وجـود دارد   یبصـورت نسـب   یو کارگر یمسکن کارمند
ـ یجمع راتییهر چند تغ ینعی  تعـدد و تکثـر شـرکت    ،یت

ـ و آپارتمان ساز عل یمانکاریپ های وجـود رکـود و    رغمی
ـ و در نها یعدم رونـق اقتصـاد   ـ عـدم قـدرت خر   تی  دی

ن نگـه داشـتن   ییدر کارمندان و کارگران سبب پا یمکف
جهـات   عیـ مسکن شده است امـا بـا جم   یسطح تقاضا

وز نسـبتاً  هنـ  یو کـارگر  یمسکن کارمنـد  های یتعاون
در حـال   ختـه یهستند جسـته گر  تیفعال و در حال فعال

اعضاء هستند با توجـه بـه    یمسکن برا نیساخت و تام
ـ ا یاز سـو  غاتیاصرار بر تعامالت و تبل  هـا،  یتعـاون  نی

 یاسـ یوجود دارد اما در مق حدودم صورت به یریعضوگ
نـه چنـدان    ندهیسبب شده تا آ نیکوچک و محدود که ا

 هـای  تیآنان متصور بود حما یبرا یشدبخیروشن و ام
ـ  های ارگان رانیمد ینسب از بخـش تعـاون هـم     یدولت
آن رونـق الزم را   یشود اما بازار مسکن و دالل یم دهید

ـ یندارد. عدم رشد مناسـب جمع   سـب عـدم رشـد منا   ،یت
 هـای  اسـتان بـه اسـتان    یتعداد خانوارها، مهاجرفرسـت 

ر کم درآمـد  شهر سنندج از اقشا یریبرخوردار و مهاجرپذ
قابـل   یراتیمسـکن تـاث   یو فاقد درآمد بر کاهش تقاضا

 تامل و معنادار دارد.

 میچراغ نل   وی: سنار 4محتمل  شماره ندهیآ .4-4

 سوز

رشــد  ی، شــهر ســنندج دارا1404ســال  یعنــی امســال
ـ نسبت بـه م  تری نییپا تیجمع اسـت   یکشـور  نیانگی

ـ  هـای  استیس یلیمتاسفانه  خ نتوانسـت   تیـ جمع یکل
ــ خــوب در ا و  میســتان و بــاالخص شــهر ســنندج، تفه

نـه   یدرصد 4/1نسبت به نرخ رشد  یگردد حت یاتیعمل
 بـه کمتر شده اسـت   اریبس زین 95سال  یعنی شیسال پ
نفر در سال  414069شهر سنندج از  تیکه جمع یطور
ـ و  لیمواجه است. عدم تما یبا عدم رشد مکف 1395  ای

دواج بـه  خـانواده و رونـد کاهنـده نـرخ از     لیتوان تشـک 
 یمند دولت-اثربخش و نظام های استیواسطه ضعف س

و  یدولتـ  ینهادهـا  یالزم از سو های سازی و فرهن 
ـ  هـا  ادهخـانو  تیو عدم حما یردولتیغ نـرخ   نیو همچن
جوانان در شهر سنندج کامالً محسوس و  یکاریب یباال

ـ یبزرگ  اسیبا مق های ملموس است. خانواده پـنج   یعن
ـ بـا مق  هـایی  امـا خـانواده   تهافینفر به باال کاهش   اسی

ـ تا چهـار نفـره ن   کی یخانوارها یعنیکوچک  شـاهد   زی
. سـت ین ای رشد و گسترش قابـل مالحظـه و محاسـبه   

نسبت به  یسنندج یخانوارها یو اقتصاد یآمدسطح در
نداشته است مهـاجرت   یزیقبل رشد و بهبود تامل برانگ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jv

fc
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 16

https://jvfc.ir/article-1-36-fa.html


 ...      آینده پژوهی تقاضای مسکن/ی و احمدیاحمدی، اکبر                                                                                                         83

و  یصــنعت هـای  از ســنندج بـه اســتان  یطبقـه کـارگر  
 ردار محسوس است.برخو

 یرگی جهینت .5

در هـر   شـرو یپ هـای  از بخش یکیمقوله مسکن  امروه
ژرف  راتیاست که توجه به آن عالوه بـر تـأث   یاقتصاد
ـ اهم زیحا زین یبه لحاظ اقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع  تی

ـ  یبوده، همانند موتور رشد و توسعه عمل م ـ . ادنمای  نی
ال در بخـش  اشتغ جادیو ا یرشد اقتصاد جادیبخش با ا

بر مخارج  ریتاث قیاز طر سته،واب های ساختمان و بخش
ـ تغ گـذاری  هیو سرما یمصرف ـ در تول راتیی ناخـالص   دی
قـرار   ریرا به شدت تحت تاث یو نوسانات اقتصاد یداخل
مسـکن هـم از    هـای  یامتـداد، تعـاون   نی. در ادهد یم

و  رونـد  یبه شمار م یاجتماع یها-استیس های مؤلفه
ــ ــورهااز ک یدر بعض ــنعت یش ــاء   یص ــود و ارتق در بهب
در  کشـورهای  در امـا  انـد،  مسکن موفق بـوده  تیوضع

در بخـش مسـکن    ینقش مهمـ  ها یحال توسعه، تعاون
ـ . در اکنند ینم فایا ـ راسـتا، ا  نی پـژوهش بـا هـدف     نی

ــدهیشــناخت آ ــ هــای ن ــوب پ  یرو شیمحتمــل و مطل
مسـکن   یتعـاون  هـای  شرکت قیمسکن از طر یتقاضا
در شهر سنندج انجام گرفته اسـت.   یرو کارگ یکارمند
 هـای  میاز آن اسـت کـه تحـر    یو شـواهد حـاک   جینتا

 شیسبب افزا ییاقتصاد روستا یرپذی بیو آس یاقتصاد
در سنندج شده است و نبود  ینیو شهرنش یننشی هیحاش

 نتـامی  سبب ها از خانواده یاریمسکن در بس دیتوان خر
 یدر حواشـ  هیـ مسکن کم اسـتاندارد و ارزان و قابـل ته  

شـهروندان   یبلکه بـرا  نانینش هیحاش یشهر نه تنها برا
است  افتنیشهر در حال وسعت  هیشده و حاش یسنندج
 یننشـی  هیحاشـ  شـتر یسنندج ب ینیشهرنش شیافزا یعنی

 زمیمـوثر مسـکن در قالـب و مکـان     یاست که بر تقاضا
 ریتـاث  یو کـارگر  یمسکن کارمند یتعاون های شرکت
 دمو عـ  کاریجوانان ب شیافزا نیب نیاندارد. در  یمعنادار
 دیدر شهر سبب شده  تا توان و قدرت خر داریاشتغال پا

فاقد مسکن از جملـه   های از خانواده یاریمسکن در بس
ـ گـردد. عل  فیکارمندان و کارگران کاهش و تضـع   رغمی

 یخانوارهـا  یتمـام  دار تیاولو یازهایمسکن از ن نکهیا

ـ اکثر یاضـا در سـبد تق  دیـ سطح متوسط اسـت و با   تی
شود و گنجانـده   دهید یو کارگر یکارمند های خانواده

و کـاهش درآمـد سـرانه هـر      دیـ شود اما عدم تـوان خر 
مسکن شده اسـت   یتقاضا لیسبب تعد یخانوار سنندج
 زیـ شـهر سـنندج ن   یتیجمع راتییعوامل، تغ نیدر کنار ا

ـ و تقل لیمـوثر در تعـد   یو محرکـ  شرانیپ  یتقاضـا  لی
مسـکن   یتعـاون  های شرکت قیرمسکن باالخص از ط

و  تیریمــد ضــعف شــده اســت. یو کــارگر یکارمنــد
 باالخص بوجود آمدن ضعف عملکرد و توان  در شـرکت 

و  ریسـبب تـاخ   یو کارگر یمسکن کارمند یتعاون های
 انیمسکن متقاضـ  لیدر ساخت و تحو یتعلل قابل تامل

شـده اسـت.    یشـرکت تعـاون   یو کنـون  یقبل یو اعضا
مسـکن،   نیدر قبال تـام  یدولت های استیس یسردرگم

 یدر تعـاون  هـا  تیـ ظرف صیصو بازتخ یعدم بازمهندس
اثـربخش اداره کـل    هـای  مسـکن، نبـود نظـارت    های

و  تیسبب شـده تـا شـفاف    هیتعاون، اتاق تعاون و اتحاد
ـ ابهـام و ترد  یمسـکن دارا  های یتعاون نیسالمت ا  دی
ـ امن نان،یباشد اطم ـ  یخـاطر و اعتمـاد مکفـ    تی  نیدر ب

مسـکن بـه    یارکنان و کارگران فاقد مسکن و متقاضـ ک
سازمان هـا و   رانیوجود ندارد معموالً مد ها یونتعا نیا

ـ شناخت، بـاور و اعتقـاد بـه ا    یلیهم خ یادارات دولت  نی
نسبت بـه   یلیخ رایتشکالت در اداره متبوع خود ندارند ز

 دهیباع  گرد نیو ا ستندین میو تفه هیبخش تعاون توج
ـ تعـاون ن است کـه بخـش    در شـهر سـنندج، از نظـر     زی

 یمناسـب  گاهیاعتبار و جا یدارا یو افکار عموم یاقتصاد
مانـده اسـت.    یمبهم، نارس و بالقوه بـاق  بایو تقر ستین

در شهر سنندج، تعداد  یتعاوت های شرکت نیدر مقابل ا
ساز کـه متشـکل از   -آپارتمان های و شرکت مانکارانیپ

 یدارا شـتر یاسـت ب  یفـراوان مهندسـ   النالتحصی فارغ
مسـکن   انیضـ متقا یرونق شده است و معمـوالً از سـو  

عامـل   نای لذا اند کرده دایپ تیمسکن ارجح نیتام یبرا
 هـای  تعـاونی  دسـت  از ها باع  شده است که فرصت

ـ  امکان و  شود شهر خارج  نیمسکن در ا  یبـرا  یامهی
و  ینیگزیجـا  نییبا توجه به احتمـال نـرخ پـا    ها یتعاون

شهر سـنندج و   یباالخص در بدنه کارمند یتیرشد جمع
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کـم و در   یفرصـت  نیچن ندهیدر آ مسکن یاشباع تقاضا
 حال اتمام خواهد بود. 

نشان از آن دارد ضعف  گرید های افتهی نیهمچن
و از  یموثر درون تعاون های تینبود حما ،یتیریمد
 ییو خودنما یغاتیاعضاء سبب شده تا توان تبل یسو

مسکن کارکنان و کارگران در شهر  یتعاون های شرکت
مسکن با  های یتعاون تیگردد تا اکثر فیسنندج تضع

 لتعطی حال در افتهی ماتما ایرو به اتمام  هایی پروژه
خود را  تیبوده و مامور گرا تیمامور رایشدن هستند ز
مسکن در  یتعاون های از شرکت دشای اند انجام داده

 ها و گذر خاطرهنه چندان دور فقط در خاطرات  ندهیآ
 ویسنار 4. با توجه به ونددیبپ ختاری به و شود نام ذکر
 ویسنار ،یسناربو فرصت سوز ،یبهشت تعاون وی)سنار

 ندهیآ های یژگیسوز( و میچراغ ن ویبازار کساد، سنار
 های شرکت ینه ساله برا بایتقر ندهیمطلوب در آ

 مسکن قابل فرض و تصور است: یتعاون

  دارای رشد جمعیت  1404شهر سنندج در سال
ی سریعتر و فراتری نسبت به میانگین کشور

 .باشد
  نفر در سال  414069جمعیت شهر سنندج از

 .با جهشی نسبی مواجه شده باشد 1395
  95خانوار سال  126630تعداد خانوارها از 

 .افزایش مناسبی داشته باشد
  سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهای سنندجی

های ها و مزیتبه واسطه استفاده از ظرفیت
مرزی کشاورزی و  استان از قبیل گردشگری،

بودن، نسبت به قبل بهبودی نسبی و ملموس 
 .داشته باشد

  تعداد خانوارهای سطح متوسط شهر سنندج را
افزایش یافته باشد تا قدرت خرید مسکن در 

های فاقد مسکن کارمند و بسیاری از خانواده
 .کارگر فراهم گردد

 خواهی سطح فزاینده آگاهی، دورنگری و آتیه
ود تا تقاضای طبقات متوسط سنندجی سبب ش

مسکن مازاد برای تامین مسکن فرزندانشان نیز 
 .مطرح شود بر سطح تقاضای مسکن بیفزاید

 های تعاونی عمل در شرکتعملکرد و سرعت
 .مسکن کارمندی و کارگری باال برود

 تعاونی هایمالی در شرکتشفافیت و سالمت
 مسکن کارمندی و کارگری بیشتر شود.

  تعاون، کار و رفاه همکاری و همراهی اداره
های تعاونی مسکن کارمندی اجتماعی با شرکت

 و کارگری گسترش یابد. 

 های شناخت، اعتقاد و اعتماد مدیران سازمان
های مسکن دولتی به بخش تعاون و تعاونی
 سازمان یا اداره متبوعشان بیشتر شود.

  اعتبار و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی و
 یابد.افکار عمومی افزایش ب

  اعتماد و اطمینان کارمندان و کارگران فاقد
مسکن به سازوکارهای تامین مسکن از طریق 

 شرکت تعاونی بیشتر شود.
  برای کارمندان و کارگران فاقد مسکن، تامین

مسکن از طریق سازوکار شرکت تعاونی به اولین 
 انتخابشان تبدیل گردد.

  قیمت تمام شده مسکن در شهر سنندج از طریق
های تامین های تعاونی کمتر از دیگر شیوهتشرک

مسکن شود بطوریکه تفاوت معنادار، محسوس و 
 قابل درک باشد.

  تعاونیهای مسکن با تبلیغ و معرفی مناسب خود
دارای جایگاه و پایگاهی سازمانی و اجتماعی در 

 شهر سنندج شوند.

 منابع
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 . 18-14، 122ترجمه محمود رجبی، ماهنامه تعاون، 

بررسی کمی (. 1391لطفی، صدیقه، و زلیخا خیرخواه ) -15
و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز )مطالعه موردی 

نامه جغرافیا و برنامهفصل (،1400افق  شهر ساری
 .58-41(، 12)4ریزی شهری چشم انداز زاگراس، 

مرادی، اسکندر، گلچینی، سحر، و خضرنژاد، پخشان  -16
مسکن  یتحول شاخصها ریس یقیتطب یابیارز(. 1396)

دوره  یط رانیا استان کردستان و کشور ینقاط شهر
 8، ایریزی منطقه، فصلنامه برنامه(1345-1390)
(30 ،)66-51. 
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Abstract  

The housing category is one of the leading sectors in any economy, and in addition to its 

profound social and cultural implications, it is also economically important to act as an 

engine of growth and development. This sector, by creating economic growth and 

creating jobs in the construction sector and related sectors, will greatly affect changes in 

GDP and economic fluctuations through its impact on consumer spending and 

investment. In this regard, housing cooperatives are also considered as components of 

social policies and in some industrialized countries have been successful in improving 

and improving the housing situation, but in developing countries, cooperatives play a 

role. They do not play an important role in the housing sector. In this regard, this 

research has been conducted with the aim of recognizing the possible and desirable 

futures for housing demand through employee and labor housing cooperatives in 

Sanandaj. The method of this research is applied in terms of purpose and descriptive-

exploratory in terms of type. Data and data collection were performed using 

environmental monitoring and Delphi techniques, and sampling was unlikely and 

purposeful. Finally, two key uncertainties were identified and, as a matrix, four 

scenarios (cooperative paradise scenario, opportunistic scenario, sluggish market 

scenario, half-burner scenario scenario) for the housing demand situation through 

Sanandaj Employees Employees and Workers Housing Cooperatives In the future, 

almost ten years is conceivable. 

KeyWords: Future Study, Cooperation, Housing Demand, Sanandaj, Iran. 
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