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Aims & Backgrounds Lack of housing and its low quality has always been one of the main problems 
in Iran. The growth of the country’s population in recent decades, extensive displacements, and the 
improper adopted policies and management in this area have caused problems that demand serious 
attention. The present study aimed to identify and prioritize the housing problems by the Delphi method 
and Shannon technique.
Methodology This research is a combination of qualitative and quantitative methods based on a 
consecutive analytical and exploratory strategy conducted in 2019 with the opinion of 10 senior 
managers and officials and seven university professors aware of the field of housing in Mashhad. A 
combination of the Delphi method and Shannon entropy technique was used to analyze the data.
Findings A model with four components of design, managerial, implementation, and economic and 32 
indicators was developed that using the Shannon technique, the design component with a weight of 
0.03133 placed in the first rank, the managerial component with a weight of 0.03127 was in the second 
rank, the economic component with a weight of 0.03126 was in the third rank, and the implementation 
component with a weight of 0.03108 was in the fourth rank.
Conclusion The components of design and management deserve more serious attention than other 
components. Also, among the 32 indicators examined, “impossibility of owning housing and renting”, 
“worn-out residential fabric”, “lack of flexibility in the building”, “lack of effective planning in mass 
production and industrial production”, and “lack of attention to building sustainability approaches and 
using clean energy “ are the most critical problems in the field of housing from experts, respectively.
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 چکیده 
عنوان یکی از  کمبود مسکن و کیفیت نامطلوب آن همواره به  :ها و زمينه   اهداف
ل اصلی در ایران مطرح بوده است. روند رو به رشد جمعیت کشور در چند  ی مسا 

های اتخاذشده و مدیریت نادرست در این  سیاست  و   مهاجرت گسترده   ، دهه اخیر
هدف پژوهش  .  کندلی را به وجود آورده که توجه جدی را طلب مییحوزه مسا 

  و  دلفی   روش  از  گیریبهره با   مسکن  حوزه  مسایل گذاریاولویت و حاضر، شناخت
 بود.  شانون تکنیک
های کیفی و کمی براساس استراتژی این پژوهش ترکیبی از روش  شناسی:روش 

  و ارشد  نفر از مدیران  10با نظر  1398که در سال   تحلیلی و اکتشافی متوالی است 
مسکن در شهر مشهد انجام    حوزه  به  آگاه  دانشگاهی  نفر از اساتید  7و    مسئوالن

ها، ترکیبی از روش دلفی و تکنیک آنتروپی شانون به  دادهمنظور تحلیل  به  شد.
 کار گرفته شد. 

شاخص    32و اقتصادی و  مدلی با چهار مولفه طراحی، مدیریتی، اجرایی    ها:یافته 
در    0/ 03133از تکنیک شانون مولفه طراحی با وزن    گیریبا بهرهشد که  تدوین  

رتبه دوم، مولفه اقتصادی با وزن  در    0/ 03127رتبه اول، مولفه مدیریتی با وزن  
  قرار گرفتند. رتبه چهارم  در    0/ 03108با وزن    ییرتبه سوم و مولفه اجرادر    0/ 03126
تری نسبت به سایر  های طراحی و مدیریتی واجد توجه جدیمولفه   گیری:نتیجه 
عدم امکان  "  به ترتیب، شده، شاخص تدقیق  32از بین    همچنینها هستند.  مولفه

پذیری  عدم وجود انعطاف"  "،بافت فرسوده مسکونی"، "نشینیتملک مسکن و اجاره
عدم توجه  "  " و تولید صنعتیسازی و  ریزی موثر در انبوهنبود برنامه" ،  "در ساختمان

ترین مسایل  ، مهم"های پاک به رویکردهای پایداری ساختمان و استفاده از انرژی
 . هستندحوزه مسکن از نظر متخصصان 

 ل و مشکالت، روش دلفی، تکنیک شانون یمسکن، مسا: ها ه واژ کلید 
 

 11/02/1399  تاريخ دريافت:
 17/04/1399  تاريخ پذيرش:
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 مقدمه 
عرصه شهرهای بزرگ به   %40عرصه شهرهای کوچک و    %60بیش از  

و    [Ezzatpanah et al., 2015]  کاربری مسکونی اختصاص دارد 
با و  کافی  فضای  از  ایجاد  یکی  شهروندان  سکونت  برای  کیفیت 

دغدغهترمهم مدیران،  هاین  است. ریز برنامهی  شهری  طراحان  و  ان 
سکونتی عنوان  بهمسکن   فعالیت  کالبدی  تجسم  و  فضایی  تبلور 

محسوب  جغرافیایی  واحد  خردترین  محیط،  در    شودمی  انسان 
[Shams & Gomar, 2016]  سالمتی و رفاه    ،و در مقیاس گسترده

قرار تاثیر  تحت  را  مفهوم  .  [Campagna, 2016]  دهدمی  افراد 
یک سرپناه نیست، بلکه کل محیط مسکونی را  عنوان  مسکن تنها به

شود که دربرگیرنده کلیه خدمات و تسهیالت ضروری مورد  می  شامل
. برخی از  [Ziyari et al., 2018] نیاز برای بهزیستی خانواده است

روح    یدر ارتقاهای معنوی و روحانی آن  نظران نیز در ارزشصاحب
و   مسایلاین مسیر، . در [Rezvani, 2016] اندهشهرها سخن گفت

  مشکالت حوزه مسکن بر پیچیدگی مدیریت تولید مسکن مطلوب
 افزاید. می

، جوامع سنتی در مناطق مختلف ایران مساکن خود  هادر طول قرن
برپا معیشتشان  شیوه  و  محیط  شرایط  به  توجه  با  و  می  را  کردند 

بابت مصالح، ای  هدلیل پدیده همیاری برای ساخت آن هیچ هزینهب
 سازی ی خانههاتدریج شیوهبهشد؛  مزد کارگر و زمین پرداخت نمی

پرداخت پول  باید  آن  تولید  عوامل  برای  که  یافت  رواج    جدیدتری 
هزینه، مسکنی که به این ترتیب    -این، طبق نظریه ارزششد. بنابر می

شود با توجه به هزینه عوامل تولید دارای ارزش اقتصادی می  تولید
ن رو مسکن نیز وارد مبادالت اقتصادی شده، در داد  خواهد بود؛ از ای
لذا به   و  [Papuli Yazdi et al., 2000]  شودمی  و ستدها ظاهر

و مشکالتی    مسایلو همین امر باعث ایجاد  شدهکاالی مهمی بدل 
است.   شده  آن  در  ملکیمضاعف  سهم    [Maleki, 2011]  بهروز 

دهم  شتغال یکاچهارم و از  بخش مسکن را از تشکیل سرمایه، یک
مسکن    که  کند می  و اشاره   داندمی  پنجمو از تسهیالت بانکی یک

کنند.  می  ترین کاالیی است که خانوارها در طول زندگی خریداریگران
نیازمند   آنها  رفع  که  است  مزمنی  مشکالت  واجد  بخش  این  اما 

. در دهه اخیر کمبود مسکن و کیفیت نامطلوب آن  است  شناخت
یکی از معضالت اصلی کشور ما مطرح بوده است.   عنوانبههمواره  

ی هاجاییه روند رو به رشد جمعیت کشور در چند دهه اخیر و جاب
یی که در پی رشد و توسعه کشور اتخاذ شد از  هاگسترده و سیاست

یک سو و از سوی دیگر تغییر نیازها، شرایط نامتعادل جهانی، شرایط 
به تبع آن سبک   تراکم زندگیمتنوع شغلی و  های جدید، کاهش 

به    و  خانوار زمینه مسکن  را در  نامتوازن جمعیت، مشکالتی  رشد 
آن   از  که  آورد  مسکن" عنوان  بهوجود    شودمی  یاد  "بحران 

[Sartipipour, 2003]  نظران برای حل این  ه برخی صاحببه عقید
تجربه و تحلیل   براساسو عوامل  مسایل بحران، چارچوب دقیقی از  

بهیافته موجود،  سیاستهای  هدایت  ذیز گمنظور  و  نفعان اران 
کنند  می  مسکن در دسترس نیست. این اندیشمندان چنین استدالل

نفعان اجازه خواهد داد  اران و ذیز گسیاستیک چارچوب به    ارایهکه  
 ی موجود در جهت حل بحران اقدام نمایند هاواقعیت   براساسکه  

[Ojo et al., 2014] . 
 را اولین قدم برای هر پژوهشی   مسالهپژوهشگران تعریف و تبیین  

و مشکالت    مسایل دانند و در حالی که موضوع شناخت هدفمند  می
  پاسخ به بحران مسکن  برایراهکاری مقدماتی  عنوان  بهحوزه مسکن  

ی انجام شده  نظران مطرح شده، مطالعاتتوسط اندیشمندان و صاحب
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از صاحبگیری است. دیا در حال شکل نظران ر این میان گروهی 
  ریشه این بحران را در ناتوانی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا 

یده درک  یوع و زادانند و گروهی دیگر بحران را فراتر از این موض می
  اند. الزم نادرست از ماهیت سکونت و ضعف کیفی مساکن دانسته

را معادل مشکل   مسالهنظران به توضیح است که بسیاری از صاحب
تشخیص    اندهدانست یا    مسالهو  تحقیق  یک  برای  قدم  اولین  را 

نیز  [Mansourbakht, 2008]  دانندمی  پژوهش برخی  لیکن   .
دانند که ای میمسالهتر یا مشکل را مساله را کلی و مشکل را جزئی

و   است  داده  دانست  مسالهرخ  آن  ایجاد  پتانسیل   ,Hasa]  اندهرا 

ست که مشکالت این حوزه دالیل مشخصی داشته  . بدیهی ا[2016
عنوان  بهبرخی این عوامل را نیز    که  عوامل متعددی استو حاصل  
از    مسایل بیش  نظرات  بررسی  کردند.  و صاحب   10مطرح  نظر 

و   عوامل  از  توجهی  قابل  شمار  مسکن،  حوزه  را    مسایلپژوهشگر 
  را شامل   این عوامل  [Maleki, 2011]  بهروز ملکیکند.  می  رونمایی

مسکن   نبود  مالی،  تامین  نظام  مشکالت  تولید،  سنتی  ساختار 
فرسوده،  ای  هاجار  بافت  مسکن،  بخش  نوسانات  مناسب، 

مسکنهاسکونتگاه مفید  عمر  کوتاهی  و  غیررسمی  داند.  می  ی 
 ,Mazaherian]  حامد مظاهریانمعاون وزیر راه و شهرسازی دکتر  

عواملی  ی کالن مسکن اشاره و آنها را  هااز چالشای  هبه پار   [2014
نبود نظام تامین مالی مسکن، نبود نهاد تضمین در جهت   همچون

مشکالت فروشنده،  و  خریدار  بین  معامله  نسبی  نظام    امنیت 
رسمی در جهت اطمینان بیشتر خریدار،  فروش ابتدایی و غیر پیش

د  نبود نهاد مسکن اجتماعی، نظام ساخت و ساز ناکارآمد، عدم وجو 
ی توسعه شهری و بازسازی و نوسازی بافت  هاهمانگی بین برنامه

  زاده ابراهیم  و   ودپوروداطور    همین  داند.می  فرسوده
[Davoodpour & Ebrahimzadeh, 2011]    در پژوهشی تحت

در عواملی  مسکن را    مسایل  "جایگاه جهانی مسکن اجتماعی"عنوان  
عدم توازن در نظام عرضه و تقاضا، مشکالت نظام تامین    همچون

مالی، نبود نهاد مسکن اجتماعی، فقدان نظام ساخت و ساز واحد و  
استانداردها در  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  وجوه  از  بهره    عدم 

مهرافزون ند.  ندامی پژوهش   [Mehrafzoon, 2015]  محمد  در 
پروژه مسکن در شهر    تبیین بررسی طرح توسعه"خود تحت عنوان  

، مشکالت را در نبود نهاد مسکن اجتماعی، عدم استاندارد  "بروجرد
های ساخت(،  ی ساخت ضعیف )تکنیکهایا کیفیت مصالح، روش

عدم وجود تمهیدات ایمنی در واحد مسکونی، عدم انجام کار توسط  
صالحیت فرهنگی، هاصاحب  و  اقلیمی  شرایط  به  توجه  عدم   ،
یابی صحیح نوع الگوی مسکونی و مشکالت مکانتیکنواختی و عدم  

 . کندعنوان می قرارگیری مسکن برای
پژوهش اشتغال  "  در  وضعیت  بر  تحلیلی  اجرا:  و  ساخت  مدیریت 
 مهدی روانشادنیا  "ویکمهای مهندس قرن بیستو ویژگیمهندسان 

[Ravanshadnia, 2015]    ،مشکالت را در نبود نظام تامین مالی
انبوه بافت فرسوده، کوتاه)کاهش    سازیعدم  بودن  هزینه ساخت(، 

عمر مفید بنا، عدم استاندارد یا کیفیت مصالح، عدم رعایت ضوابط 
)نخاله ساختمانی، مصرف   مربوط به استفاده بهینه از انرژی، پایداری

ر اجرا،  مدیریت  ضعف  انرژی(،  و  مصالح  ساخت هاوشزیاد    ی 
  ود تمهیدات ایمنی در واحد مسکونی ی ساخت(، عدم وجها)تکنیک

کار توسط صاحب صالحیت  و انجام   دانسته است. همین   هاعدم 
در سرمقاله مجله   [Chegini & Ahmadi, 2014]  علی چگینیطور  

دم توازن بین عرضه و تقاضا،  ع   مسایلی همچوناقتصاد مسکن به  
و در    کندمی  خرید و بافت فرسوده اشارهالت  یهبودن میزان تسثابت 
سرتیپی  نهایت از    [Sartipipour, 2003]  پورمحسن  یکی  در 
شناسی مشکالت مسکن در  آسیب"عنوان  با    هاترین پژوهشجامع
آسیب  "ایران عوامل  و  علل  شناسایی  کشوربه  در  مسکن    پذیری 
بحران و مشکالت مسکن را در نبود تعادل    تعلپردازد. وی ریشه  می

  ،داند. به گفته ویمی  و عرضه آن  )تقاضا(  بین نیاز فزاینده مسکن
زوال کیفیت معماری، فقدان استانداردها و نداشتن کدهای طراحی  

بودن عمر واحد مسکونی،  اخت و ساز، نزول استحکام و پایینو س
اردهای تولید مصالح  توجه به استانداردهای تولید، توجه به استاند

ب و  بهساختمانی  طبیعت  با  تقابل  آنها،  درست  جای  ه کارگیری 
یجاد  همسازی و هماهنگی با آن، استفاده ابزاری از مسکن برای ا

کاذب اقتصادی  رونق  و  مسکونی    و  اشتغال  واحدهای  بیگانگی 
شده با الگوهای اجتماعی فرهنگی متقاضیان از عوامل آسیب عرضه

 .  هستند یرانحوزه مسکن در ا
طور که اشاره شد، تحقیقات محدودی در خصوص شناخت    همان

و مشکالت حوزه مسکن صورت گرفته، اما همچنان    مسایل برخی از  
و تنظیم چارچوب نظری منسجم برای   مسایل شناسایی دقیق این  

است.  نپذیرفته  صورت  ایران  جمله  از  و  کشورها  از  برخی  در  آن 
مشکالت حوزه مسکن مورد بررسی  و    مسایلهنگامی که شناسایی  

طبقهمی  قرار عدم  همچون  خالهایی  وجود  که    بندیگیرد،  مدون 
اکثر   عدم    مسایلدربرگیرنده  و  باشد  حوزه  این  مشکالت  و 

نماید. از آنجا  می  و مشکالت در این حوزه رخ  مسایلگذاری  اولویت
، مبنای بسیاری از کارهای عملیاتی قرار گرفته، لذا مسایلکه این  

عقیم عامل  پروژه  سازی خود  از  بنابراین   هابسیاری  و  است  بوده 
شده و انتخاب یک الگوی آگاهانه و  بومی  دستیابی به یک مفهوم
از   واقعیات  بر  نظر   مسایلمبتنی  اتفاق  و مشکالت حوزه مسکن، 

جامع از بحران    مدیران و کارشناسان بر یک تعریف و مفهوم نسبتا  
اولویتمسکن، طبقه مورد  و مشکالت آن و    مسایلگذاری  بندی و 

قرار  شاخصتوجه  مولفه  هادادن  نظرهاو  به  ضروری  که    رسدمی  ، 
کنون این امر محقق نشده است. تحقیق حاضر در صدد دستیابی  تا

یک چارچوب مفهومی  عنوان  بهست که  هابه مدلی شفاف از شاخص
. لذا هدف پژوهش ودکار ره  ی حوزه مسکن بهاو برنامه  هادر طرح
 از  گیریبهره با  مسکن حوزه  لمسای  گذاریاولویت و  شناختحاضر، 
 بود.   شانونآنتروپی  تکنیک  و دلفی روش

 

 شناسی روش 
هدف به  توجه  طرح است  کاربردی    پژوهشاین    ،با  مبنای  بر  و 

این    [Creswell, 2012]  کرسولپژوهش   بر  است.  شده  بنیان 
نوع   از  متوالی    استراتژیاساس تحقیق حاضر  اکتشافی  تحلیلی و 
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   1399، تابستان  3، شماره  35دوره                              جغرافیایی نامه تحقیقات  فصل 

)کیفی و کمی( بهره برده است. استفاده از    بوده و از شیوه ترکیبی
های کمی و کیفی  که رهیافت   چرا  ؛است  ترهای ترکیبی شایعروش

روش  قالب  در  مطالعه  را  یک  یا  واحد  مطالعه  یک  شناسی 
 ,Tashakkori & Teddlie]  کندمی  با هم ترکیبی  اهمرحلچند

. استراتژی اکتشافی متوالی، در ابتدا با مرحله گردآوری و  [2003
داده شروعهاتحلیل  کیفی  داده  شودمی  ی  به  هاو سپس  کمی  ی 
ی این دو مرحله در مرحله تفسیر با هم هایافته  و  آیدمی  دنبال آن

سطح، هدف این استراتژی استفاده ترین  در اساسیخورند.  می  پیوند
 ی کیفی است هاو نتایج کمی برای کمک به تفسیر یافته  هااز داده

[Creswell, 2012] . 
پژوهش از نظرات کارشناسان و مدیران حوزه مسکن در    برای انجام

خراسان رضوی،    سازیاستانداری خراسان رضوی، اداره مسکن و شهر
سازان، نظام مهندسی خراسان  هبو ان عمران و آبادانی، انجمن انسازم 
ی آزاد مشهد، فردوسی و  هااستاتید دانشگاهی از دانشگاه  و  رضوی

مهر از ) طی یک بازه چهارماههکه به این صورت  خیام استفاده شد.
دی تحصیلی 1398  سال  تا  مدرک  وضعیت  شناخت  از  پس   )

طور کارشناسان حوزه مسکن و    ن و مدیران ارشد و همینامتخصص
  و  ارشد مدیران ،ربطهای ذیمراجعه حضوری به ادارات و سازمانبا 

 دانشگاهی  نفر( و اساتید  17مسکن )به تعداد    حوزه  به  آگاه  مسئوالن
)به تعداد    حوزه  به  آگاه را  آ جامعه  که  نفر(    11مسکن  ماری هدف 

این  دادندمیتشکیل   از مجموع  نفر    17نفر،    28، شناسایی شدند. 
 7و    والنئمس  و  ارشد  مدیراننفر از    10)  جامعه هدف  %60.7یعنی  
از   شرکت   در مصاحبه  (مسکن  حوزه  به  آگاه  دانشگاهی  اساتیدنفر 

ن و مدیران اجرایی این حوزه  توجه بیشتر به دسته مسئوالنمودند.  
لیندا گروت و   انجام پذیرفت که توسط  براساس پژوهش مشابهی 

گیری مبتنی بر نمونهجای مصاحبه  شری آرنتزن صورت گرفته؛ آنها به
مسئولیت   دارای  واجدین  از  استفاده   برای غیرتصادفی،  مصاحبه 

کنند که این افراد بیشترین احتمال تاثیرگذاری  کردند. آنها ذکر می
تری  دیدگاه آنها شایسته توجه جدی  و  را بر حوزه مطالعاتی داشته

 . [Grote & Wang, 2017] است
طوفان فکری با تکیه بر رویکرد ، از  هاآوری شاخصبرای جمع ابتدا  

به شاخص دستیابی  در جهت  شد.  استفاده  پژوهش  ی هامنتخب 
پژوهش،   پیشینه  مرور  به  پژوهش  با  اسناد  مرتبط  و  نشریات 

آمده  دستهی بهاشده در رابطه با موضوع پرداخته شد. شاخصمنتشر 
ها  از طریق مصاحبه با خبرگان مورد بررسی قرار گرفت و از میان ده

ارتباط  موارد بی  ، حذفهاپوشانیشده پس از ترکیب هممورد مطرح
اصالح انجام  و  مبهم  الزم،  او  مسایلبهمتغیر    32ت  حوزه    عنوان 

مسکن در شهر مشهد شناسایی شد. بدین ترتیب، طی سه مرحله و  
حوزه    مسایلی مختلف مربوط به  هابا استفاده از روش دلفی گویه

شده، در چهار مه متغیرهای شناساییه  د. ش  مسکن، تلخیص و تایید
.  ندشد  بندیدسته مولفه طراحی، مدیریتی، اجرایی و اقتصادی طبقه

نظران و متخصصان  که در فرآیند پژوهش، صاحب  شایان ذکر است
یز  نظر موافق داشتند و برخی ن  شده اکثرا  بندی انجامدر مورد طبقه

بندی را در  طبقه  ن تاثیر مثبت اینانظری ابراز نکردند، لیکن محقق

  10دارای    بر این اساس مولفه طراحی  کردند.دریافت نظرات مشاهده  
کدام   هر  اجرایی  و  مدیریتی  مولفه  مولفه    8شاخص،  و  شاخص 

 (. 1)جدول بودند شاخص  6اقتصادی دارای 
 

  مسکن  حوزه  شده برای ارزیابی مسایلشناساییهای  شاخصو  ها  مولفه   (1جدول  
 نظران و متخصصان با صاحب براساس منابع اسنادی و مصاحبه

 شده های تدقیق شاخص و  ها مولفه 
 مولفه طراحی 

 های پاک عدم توجه به رویکردهای پایداری ساختمان و استفاده از انرژی
 بردار توجهی به نیازهای بهرهکم

 عدم توجه الزم به مسایل ایمنی در طراحی ساختمان 
 شرایط فرهنگی و هویتی عدم توجه به 

 توجهی به شرایط اقلیمی و محیطی در طراحی ساختمان کم
 پذیری در ساختمان عدم وجود انعطاف

 بردار ه تنوع بهرهبیکنواختی و عدم تنوع الگوی مسکونی با توجه 
 عدم رعایت بسیاری از اصول، ضوابط و استانداردهای فنی 

 معماری   ها و کیفیت طرحعدم توجه کافی به ارزش
 گرایی گرایی و تزئینفرم

 یی مولفه اجرا 
 عدم توجه الزم به استفاده از مواد و مصالح استاندارد 

 ی ضعیف ی مدیریت اجرا
 بودن عمر مفید بناکوتاه

 های ساخت استاندارد و پیشرفته عدم استفاده از تکنولوژی
 اسراف مواد و مصالح در حین اجرا 

 ساخت عدم رعایت ایمنی در حین 
 سرعت پایین ساخت 

 های بصری، صوتی و محیطی در حین ساخت تولید آلودگی
 مولفه مدیریتی 

 کمبود مصالح و تجهیزات ساختمانی مطلوب 
 )طراحی، نظارت و اجرا(  نظام ساخت و ساز ناکارآمد در فرآیند تولید مسکن 

 ای توسط افراد فاقد صالحیت های حرفهانجام فعالیت
 سازی و تولید صنعتیریزی در انبوهبرنامهعدم 

 بافت فرسوده مسکونی 
 های توسعه شهری در حوزه مسکن عدم هماهنگی بین برنامه

 جایی سکونتگاهی و زوال حس تعلق هجاب
 های مرتبط با حوزه مسکن یابی صحیح کاربریعدم توجه به مکان

 مولفه اقتصادی 
 نشینی عدم امکان تملک مسکن و اجاره

 توجهی به ارزش و انجام مطالعات اقتصادی در مراحل مختلف بی
 سود و زیان غیرمتعارف ساختمان 
 قیمت نبود نهاد مسکن اجتماعی و ارزان
 عدم توازن در نظام عرضه و تقاضا

 های اجرایی ساختمان نوسانات شدید قیمت مصالح و هزینه
 

مشهد اخذ  شهر حوزه مسکن در   مسایلدر نهایت نظر خبرگان درباره  
صورت کمی و از طریق  نامه بهکاررفته در این پرسشهای به. دادهشد
تهیه شد و  ای  هدرجپنجطیف لیکرت    براساسنامه  دهی پرسشوزن

یافته وزن  نهایت  شانون    براساس  هادر  قرار ارزیابی  مورد  تکنیک 
 .گرفت

توان بار  می این تکنیک که از دقت باالتری برخوردار است،به کمک 
بهاطالعاتی هر شاخص   نمود.  را محاسبه  آن  منظور  و سپس وزن 
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 1ی جدول فراوانی از طریق رابطه هااستفاده از این فرمول ابتدا داده
نمره هر    ijFشده و  هنجار هنمره ب  ijPشود. در این فرمول،  می  هنجارب

رد نظر است. پس از آن، بار اطالعاتی هر مقوله  پاسخگو به مقوله مو
)jE(    رابطه طریق  رابطه  می  محاسبه  2از  این  در  تعداد    mشود. 

ست. وزن هر مقوله یا شاخص هانیز تعداد مقوله  nپاسخگویان و  
jW  آید. می  دسته ب 3از طریق رابطهjW  شاخصی است که ضریب

 اهمیت هر مقوله را در یک پیام با توجه به کل پاسخگوها مشخص 
مقولهب  ،کندمی هر  که  بیشتری ای  هطوری  اطالعاتی  بار  دارای  که 

از درجه اهمیت   باید  ] ,Azar  بیشتری برخوردار باشد  )jW(است 

2001] . 
 
    (1رابطه  ) 

  𝑃𝑖𝑗 =
𝐹𝑖𝑗

∑ 𝐹𝑖𝑗𝑚
𝑖=1

(𝑖 = 1,2, … 𝑚; 𝑗 = 1,2 … 𝑛) 
   ( 2رابطه  ) 

𝐸𝑗 = −𝑘 ∑ [𝑝𝑖𝑗𝐿𝑛(𝑃𝑖𝑗)] 𝑗 ∈  1 … 𝑛 𝑘 =
1

𝐿𝑛(𝑚)

𝑚
𝑖=1    

 ( 3)رابطه  
𝑊𝑖𝑗 =

𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑗𝑛
𝑗=1

   

 
نفره  17در یک پانل  و    روایی به روش بازبینی توسط همکارتعیین  

گرفت انجام  ترکیب   طوریهب  ،تخصصی  با  دلفی،  فرآیند  در  که 
حذف  پوشانیهم بیها،  گویهموارد  مبهم،  و  مختلف  هاارتباط  ی 

ن تلخیص و انظران و متخصصمربوط به حوزه مسکن، با نظر صاحب
کننده در مطالعه، نماینده گروه  که اگر اعضای شرکت چرا ؛تایید شد

تضمین محتوی  اعتبار  باشند،  نظر  مورد  دانش  حوزه    شود می  یا 
[Turoff & Linstone, 2002]  .  ی هاپژوهش شاخصلذا در این

 منظوربه. همچنین  بودندنامه از روایی کافی برخوردار  نهایی و پرسش
پرسش پایایی  کربررسی  آزمون  از  این  ونامه،  شد.  استفاده  نباخ 

ی ارزیابی پایایی، کاربرد هاشاخصه آماری در مقایسه با سایر روش
 &Tavakol]  گیری نیاز داردبار اندازهتری دارد و فقط به یکآسان

Dennick, 2011]نامه به  شده پرسشظور نسخه روا. برای این من
میزان    بود کهمیل داده شد. نتایج گویای آن  تک  براینظر  صاحب  17

بوده که نشان از پایایی مناسب   0.744نباخ عدد  وکرآلفای  ضریب  
 دارد. 

 محدوده مورد مطالعه 
تاریخی حدود   پیشینه  با  مشهد  اکنون دومین  هم   ،سال  1200شهر 

استکالن ایران  حاضر    [Rezvani, 2005]  شهر  حال  در   300و 
،  1395نتایج سرشماری سال    براساس کیلومتر مربع مساحت دارد.  

.  [Bastani et al., 2019]  میلیون نفر است3جمعیت شهر بالغ بر  
شهرنشینی و  جمعیت  رشد  میزان  کالن  افزایش  مشهد،  در  شهر 

ترین عامل در مالحظات اجتماعی این شهر است. این میزان  ممه
گسترش   و  پیدایش  در  نقش  رشد  مشهد  شهری  گسترده  بافت 

کننده ایفا کرده و از طرف دیگر، به سطح تقاضای مسکن و  تعیین
زمین شهری افزوده است؛ اما آنچه مسلم است، در بعد مسکن فقدان 

ی هاگیری سکونتگاهازهای سکونتی باعث شکلاسب به نیپاسخ من
استرغی شده  مشهد  در   ,Pilevar & Pourahmad]  رسمی 

شهر ایران، سبب بروز  و این افزایش تقاضا در دومین کالن  [2004
 . ( 1)شکل  طلبدمی  مشکالتی شده که توجه به آن را

 

 
 [Bokharaei et al., 2018]مشهد  شهر  ایمنطقه و  شهری سیاسی، موقعیت( 1شکل  
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 ها یافته 
در رتبه   03133/0از تکنیک شانون مولفه طراحی با وزن    گیریبا بهره 

وزن   با  مدیریتی  مولفه  مولفه  در    03127/0اول، سپس  دوم،  رتبه 
وزن   با  اجرادر    03126/0اقتصادی  مولفه  و  سوم  وزن    ییرتبه  با 

   (.2)جدول  قرار گرفتندرتبه چهارم در  03108/0
نظران نسبت به  آمده از نظر صاحبدستهدر اوزان ب ینچنهم

تا    1ی  ها)رتبه  ، باالترین رتبههاگرفتن مولفهها و بدون درنظر شاخص
مربوط  4 ترتیب  به  شا(  و  "خص  به  مسکن  تملک  امکان  عدم 

با    "بافت فرسوده مسکونی"، شاخص  03146/0با وزن    "نشینیاجاره
انعطاف "سپس    ، 03143/0وزن   با    "پذیری در ساختمانعدم وجود 
شاخص  03141/0وزن   انبوه"  و  در  موثر  برنامه  تولید  نبود  و  سازی 

 . (3بود )جدول  03139/0با وزن  "صنعتی
 

 از تکنیک آنتروپی شانون   گیریشده در حوزه مسایل مسکن با بهرههای تدقیقشاخصها و آمده از مولفهدستمیانگین و اوزان به (2جدول  

 ها شاخصه 
جمع  
 نمره 

 میانگین 
بار اطالعاتی  

 شاخص 
وزن شاخص  
 )تکنیک شانون( 

میانگین  
 دسته 

میانگین  
 دسته وزن  

 طراحی مولفه  
 0.03138 0.9929 3.88 66 های پاک عدم توجه به رویکردهای پایداری ساختمان و استفاده از انرژی

3.568 .031330 

 0.03136 0.9920 3.88 66 بردار توجهی به نیازهای بهرهکم
 0.03128 0.9895 3.53 60 عدم توجه الزم به مسایل ایمنی در طراحی ساختمان 

 0.03132 0.9908 3.35 57 عدم توجه به شرایط فرهنگی و هویتی 
 0.03131 0.9906 3.17 54 توجهی به شرایط اقلیمی و محیطی در طراحی ساختمان کم

 0.03141 0.9938 3.11 53 پذیری در ساختمان عدم وجود انعطاف
 0.03129 0.9899 3.05 52 بردار یکنواختی و عدم تنوع الگوی مسکونی با توجه به تنوع بهره
 0.03136 0.9921 3.76 64 عدم رعایت بسیاری از اصول، ضوابط و استانداردهای فنی 

 0.03135 0.9918 4.24 72 ها و کیفیت طرح معماری عدم توجه کافی به ارزش
 0.03133 0.9911 3.71 63 گرایی گرایی و تزئینفرم

 یی اجرا مولفه  
 0.03085 0.9761 2.53 43 الزم به استفاده از مواد و مصالح استاندارد عدم توجه  

3.203 0.03108 

 0.03122 0.9878 3.47 59 بودن عمر مفید بناکوتاه
 0.03109 0.9835 3.29 56 های ساخت استاندارد و پیشرفته عدم استفاده از تکنولوژی

 0.03078 0.9739 2.82 48 اسراف مواد و مصالح در حین اجرا 
 0.03128 0.9895 3.53 60 عدم رعایت ایمنی در حین ساخت 

 0.03114 0.9851 3.29 56 سرعت پایین ساخت 
 0.03115 0.9855 2.88 49 های بصری، صوتی و محیطی در حین ساخت تولید آلودگی
 0.03117 0.9863 3.82 65 ی ضعیف ی مدیریت اجرا

 مدیریتی مولفه  
 0.03124 0.9884 3.59 61 کمبود مصالح و تجهیزات ساختمانی مطلوب 

3.700 0.03127 

 0.03128 0.9896 4.00 68 )طراحی، نظارت و اجرا(  مد در فرآیند تولید مسکن آ نظام ساخت و ساز ناکار 
 0.03122 0.9878 3.71 63 ای توسط افراد فاقد صالحیت های حرفهانجام فعالیت

 0.03139 0.9930 3.53 60 سازی و تولید صنعتیریزی موثر در انبوهبرنامهنبود 
 0.03143 0.9945 3.71 63 بافت فرسوده مسکونی 

 0.03130 0.9902 3.88 66 های توسعه شهری در حوزه مسکن عدم هماهنگی بین برنامه
 0.03112 0.9844 3.59 61 جایی سکونتگاهی و زوال حس تعلق هجاب

 0.03124 0.9884 3.59 61 های مرتبط با حوزه مسکن یابی صحیح کاربریعدم توجه به مکان
 اقتصادی مولفه  

 0.03146 0.9954 3.94 67 نشینی عدم امکان تملک مسکن و اجاره

3.468 0.03126 

 0.03130 0.9903 3.76 64 توجهی به ارزش و انجام مطالعات اقتصادیبی
 0.03116 0.9859 3.06 52 زیان غیرمتعارف ساختمان سود و 

 0.03109 0.9836 3.06 52 قیمت توجه ناکارآمد به مسکن اجتماعی و ارزان
 0.03124 0.9881 3.47 59 عدم توازن در نظام عرضه و تقاضا

 0.03134 0.9915 3.52 60 های اجرایی ساختمان نوسانات شدید قیمت مصالح و هزینه

مولفه طراحی  در  در هر دسته،   هابا توجه به اوزان شاخص ،از طرفی
در    03141/0وزن    با  "پذیری در ساختمانعدم وجود انعطاف "شاخص  

شاخص   سپس  اول،  پایداری "رتبه  رویکردهای  به  توجه   عدم 

انرژی و  پاکهاساختمان  وزن    "ی  و    03138/0با  دوم  رتبه  در 
از اصول،  " و    "بردارتوجهی به نیازهای بهرهکم" عدم رعایت بسیاری 

فنی استانداردهای  و  وزن    "ضوابط  قرار   03136/0با  سوم  رتبه  در 
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بین شاخص  . همینندگرفت از  رتبههاطور  مولفه مدیریتی،  ی های 
،  03143/0با وزن    "بافت فرسوده مسکونی"اول تا سوم به ترتیب به  

انبوهریز برنامهنبود  " در  موثر  صنعتی  سازیی  تولید  وزن    "و  با 
ی توسعه شهری در حوزه هاعدم هماهنگی بین برنامه"و    03139/0
عدم  ". عالوه بر آن شاخص  اختصاص یافت  03130/0با وزن    "مسکن

در رتبه اول   03146/0با وزن  "نشینیاجارهامکان تملک مسکن و 

ی هاشاخص یی مولفه اجرادر   ین چن. همشتقرار دااقتصادی مولفه 
در رتبه اول و    03128/0با وزن    "عدم رعایت ایمنی در حین ساخت"
 .جای گرفتنددر رتبه دوم    03122/0با وزن    "بودن عمر مفید بناکوتاه"

  32و مشکالت حوزه مسکن با    مسایل ی  هادر نهایت، مدل شاخص
آنتروپی شانون    4شاخص در   تکنیک  به  با توجه  شد    ه ارایمولفه، 

 (. 2 شکل)
 

 
 ها براساس روش آنتروپی شانون ها و شاخصگذاری مولفهاولویتمدل  (2  شکل 

 

 بحث 
در مجموعه مشکالت متنوع موجود در حوزه معماری و شهرسازی، 

حل بسیاری از    برایو مشکالت حوزه مسکن    مسایلایده شناسایی  
اندیش توسط  مسکن،  کنونی  و صاحبمشکالت  مورد  مندان  نظران 

مورد   در  متکثری  نظرهای  اظهار  اگرچه  است.    و   مسایلتاکید 
صاحب توسط  ایران  در  مسکن  شدهمشکالت  بیان  لیکن    ،نظران 

نظرات مدون و متکی به تحقیق محدود بوده و نظم و ارتباط الزم را  
  و مشکالت حوزه مسکن و مسایلی هاندارند، لذا شناسایی شاخص

صلی این پژوهش است. این هدف و نتایج  گذاری آنها هدف ااولویت
نظران حاصل از این تحقیق که متکی به نظرات کارشناسان و صاحب

با واقعیات محیطی و   الگویی بومی و متناسب  داخلی بوده است 
تواند در فرآیند  می  پیرامونی شهر مورد مطالعه را معرفی نموده که 

طور    رد. همینحل بحران مسکن در شهر مشهد مورد استفاده قرار گی
ایران   31اصل    براساس اسالمی  جمهوری  اساسی  داشتن    ،قانون 

مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است و دولت 
بنابراین   نماید.  فراهم  را  اصل  این  اجرایی  زمینه  است  موظف  نیز 

اولویت ریز برنامه و  نزد    مسایل  بندیی  مسکن  از ریز برنامهحوزه  ان 
ویژ  مالی،  ای  هاهمیت  منابع  بهینه  تخصیص  با  تا  است  برخوردار 

طور تامین   مسکن و همین مسایلی کشور در زمینه حل  هااولویت
شود  عملی  مردم  اقشار  برای  مناسب    مسکن 

[Noormohammadi et al., 2017]آمده  دسته. برخی از نتایج ب
پژوهش   این  وزندر  آزمون  نظرات براساس  تحلیل  از  دهی شانون 

آمده با  دسته ی بهانظران و متخصصان و اولویتبا صاحب مصاحبه  
زیرا    ، بینی بوده استلی بر شرایط کنونی کشور قابل پیشنگاهی ک

برنامه  براساس در حال حاضر   ایران در  هااهداف و  ی توسعه ملی، 
بافت فرسوده نیاز به توجه    دهیسامانزمینه تولید و عرضه مسکن و  

دارد  که    طوریهب  ،[Pourmohammadi et al., 2012]  جدی 
بافت فرسوده  "و پس از آن    "نشینیعدم امکان تملک مسکن و اجاره"

در حوزه مسکن از نظر متخصصان در این   مسایلین  ترمهم  "مسکونی
 پژوهش بوده است. 

اولویت   15ن  ی مولفه طراحی در بیهاتعدد و تراکم شاخص  براساس
طور اولویت آن در میان    و همین  آمده است   3جدول  که در    اول

مولفه شانون   براساس  هاسایر  آنتروپی  مدل    تکنیک  به  توجه  با 
توان دریافت که نتایج حاصل از این پژوهش می  2شده در شکل  ارایه

همسو و همخوان با   هادر مورد اولویت مولفه طراحی بر سایر مولفه
ونتلینگی  هایافته در    [Wentling, 2015]  جیمز  وی  تاکید  و 

های بصری، صوتی و تولید آلودگی -4ضعیف،  یمدیریت اجرای -3بودن عمر مفید بنا، کوتاه -2عدم رعایت ایمنی در حین ساخت،  -1
عدم توجه الزم به  -7استاندارد و پیشرفته، های ساخت عدم استفاده از تکنولوژی -6سرعت پایین ساخت،  -5محیطی در حین ساخت، 

اسراف مواد و مصالح در حین اجرا -8استفاده از مواد و مصالح استاندارد،   

 

ها و مولفه
های شاخص

 حوزه مسکن
 

توجهی به نیازهای کم -3های پاک، عدم توجه به رویکردهای پایداری ساختمان و انرژی -2پذیری در ساختمان، عدم وجود انعطاف -1
 -6ها و کیفیت طرح معماری، عدم توجه کافی به ارزش -5از اصول، ضوابط و استانداردهای فنی، عدم رعایت بسیاری  -4بردار، بهره
 -9توجهی به شرایط اقلیمی و محیطی در طراحی ساختمان، کم -8عدم توجه به شرایط فرهنگی و هویتی،  -7ایی، گرگرایی و تزئینفرم

ل ایمنی در طراحی ساختمانیعدم توجه الزم به مسا -10بردار، ه تنوع بهرهیکنواختی و عدم تنوع الگوی مسکونی با توجه ب  

 

عدم  -3سازی و تولید صنعتی، انبوهریزی موثر در نبود برنامه -2بافت فرسوده مسکونی،  -1
نظام ساخت و ساز ناکارآمد  -4های توسعه شهری در حوزه مسکن، هماهنگی بین برنامه

انجام  -6کمبود مصالح و تجهیزات ساختمانی مطلوب،  -5در فرآیند تولید مسکن، 
ی صحیح یابتوجه به مکان -7ای توسط افراد فاقد صالحیت، های حرفهفعالیت
جایی سکونتگاهی و زوال حس تعلقهجاب -8های مرتبط با حوزه مسکن، کاربری  

 

نوسانات شدید قیمت مصالح و  -2نشینی، عدم امکان تملک مسکن و اجاره -1
 -4توجهی به ارزش و انجام مطالعات اقتصادی، بی -3های اجرایی ساختمان، هزینه

توجه  -6متعارف ساختمان، سود و زیان غیر -5تقاضا، عدم توازن در نظام عرضه و 
قیمتاکارآمد به مسکن اجتماعی و ارزانن  

 طراحی

 اجرایی

 مدیریتی

 اقتصادی
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است طراحی  مولفه  به  مطالعهتوجه  این  مبنای  بر  امروزه    ،. 
طور مشخصی متفاوت شده  با دوران قبل بهبرداران  های بهره خواسته

اما   ، فروختندمی  مربع  است. در گذشته، سازندگان مساکن را به متر 
کنند. طراحی و  می  جود تاکیدامروزه آنها بر امکانات و تسهیالت مو 

ی هاگیری بر خواستهطور چشمحسی بهی کیفی و  هاتاکید بر ارزش
یی  هابرداران، خانهغالب شده است. بهره  ساخت و سازها در گذشته

ل کند.  طلبند که سبک زندگی خاص ایشان را بازتاب و تسهیمی  را
  ها نهمحور، ضرورت و اهمیت طراحی خااین تاکید بر طراحی زندگی

 کند. می  را برای زندگی، بیشتر از پیش آشکار
 داریوش و    فاتحی  هابرخی نتایج پژوهش حاضر با یافته   ینچنهم

[Fateh & Dariush, 2011]    بررسی با  چنانکه  است.  منطبق 
تاکید    هااولویت و  توجه  که  هستیم  آن  شاهد  طراحی  مولفه  در 
انعطاف صاحب حوزه  به  نسبت  سایر    پذیرینظران  به  نسبت 
آنهاهاشاخص اکثر "نویسند:  می  ی این مولفه بیشتر است.  به نظر 
انعطافنظر صاحب موضوع  در  به پذیریان  جدی  توجه   ،
کن  گذاری برای مسسرمایهو    هاموجب تعدیل هزینه  پذیریانعطاف 

بلندبه بودن و احساس  زندهشود. همچنین موجب  می  مدت صورت 
تعلق در ساکنین شده، زیرا در یک دوره درازمدت زندگی، قابلیت رشد  
توسعه   و  رشد  با  متناسب  مختلف  مقاطع  در  واحدها،  و گسترش 

دارد وجود  آنها  نیازهای  و  امکانات  و  حال    " خانواده  عین  در  و 
 . یابندمی  ق با سالیق مختلف راواحدهای مسکونی توانایی تطبی

و همکاران   محمدیی  هاافزون بر این، نتایج پژوهش حاضر با یافته
[Mohammadi et al., 2014]  به  هماهنگی آنها  وضوح  دارد. 

سابقه و تاریخی ایران، تحت تاثیر بیشتر شهرهای با  نشان دادند که
. آنچه مسلم است، در این گونه شهرها این اندهفرسودگی قرار گرفت

را  مساله شهری  بافت  منطقی  رشد  به  ،  را  آن  و  کرده  مختل 
بافت می  نشینی سوقحاشیه نابودی  بر  افزون  بنابراین  های  دهد و 

های  ی هنگفتی را با ایجاد بافتهاسابقه شهری، هزینهدرونی و با
ر صدر مولفه  کند. لذا این مبحث دمی  ظهور بر گردن شهر تحمیلنو

 نظران شناخته شده است. مدیریتی از نگاه صاحب
این  بر  پژوهش    ،عالوه  از  سرتیپیقسمتی    پورمحسن 

[Sartipipour, 2003]    اولویت توجه  تاکیدی است بر اهمیت و
ی هاعمر ساختمان  ،بنا در مولفه اجرا. به نقل از ویبه عمر کوتاه  

حدود   ما  کشور  زده  30احداثی  تخمین  واحد  می  سال  یک  شود. 
محسوب30مسکونی   کلنگی  بنایی  ما  کشور  در  و  می  ساله  شود 
انجام گذاریسرمایه مدت  های  به  فقط  ساختمان  در  سال   30شده 

  [Maleki , 2011]  بهروز ملکیقابل استفاده است. از طرفی دیگر  
مدت برای امه استراتژیک بلندظیر فقدان برنعواملی ن  مطالعه خود در  

  و وجود رویکرد تحدیدی نسبت به موجرین و همینای  همسکن اجار 
طور تقاضای باال ناشی از هرم جمعیتی جوان در ایران را از جمله 

گرفتن شاخص  اولویت قرار شمارد که با  می و مشکالت اصلی  مسایل
ین در مولفه اقتصادی در ا  نشینیاجارهعدم امکان تملک مسکن و  

 .  است پژوهش همسو
اهمیعل جا  تیرغم  معمار   گاهیو  در  مسکن  شهرساز   یحوزه   ی و 

ا  هیپا  قاتیمتاسفانه کمبود تحق در   یجد  یتیمحدود   نهیزم   نی در 
ا  ندیفرآ است  پژوهش  نیانجام  ا  کنیل  ،بوده    پژوهش  نیانجام 
تحقنهیزم  انجام  آ  یگر ید  یکاربرد  قاتیساز  بود.   ندهیدر  خواهد 

هدفمند و موثر    قات یحوزه مسکن بستر تحق  ی مسائل اصل  صیتشخ
براه حل  ییجو و شناساودر جست اولو  رها   لیمسا  نیا  تیاساس 

 . ردیانجام پذ  یآت قاتیاست در تحق دیاست که ام 
 

 گیری نتیجه 
شده شامل طراحی، اجرا، مدیریتی و  شناسایی  در میان چهار مولفه

تری نسبت های طراحی و مدیریتی واجد توجه جدیاقتصادی، مولفه
شده،  تدقیقشاخص    32از بین    همچنین هستند.    هابه سایر مولفه
درنظر  مولفهبدون  و  "  ،هاگرفتن  مسکن  تملک  امکان  عدم 

از آن    "نشینیاجاره عدم "و سپس    "سکونیبافت فرسوده م"و پس 
انعطاف ساختمانوجود  در  م ریز برنامهنبود  "،  " پذیری  در  ی  وثر 

صنعتیانبوه تولید  و  پایداری  "،  "سازی  رویکردهای  به  توجه  عدم 
تری نسبت به  ، نقش پررنگ"ی پاکهاساختمان و استفاده از انرژی

 داشته و واجد توجه بیشتری از نظر متخصصان هستند.   مسایلسایر  
 

 نشده است.  ارایهموردی توسط نویسندگان  تشکر و قدردانی: 
علمی    اخالقی:تاییدیه   اخالق  ضوابط  و  اصول  پژوهش  این  در 

مورد توجه نویسندگان    و غیرههمچون امانتداری، رازداری، صداقت  
 قرار گرفته است. 
 وجود ندارد. در این پژوهش هیچ تعارض منافعی  تعارض منافع: 

نویسندگان: نگارنده    سهم  اول(،  )نویسنده  توکلی  برادران  داود 
اصلی/نگارنمقدمه/ )پژوهشگر  بحث  رضوانی  %45ده  علیرضا   ،)

(؛  %40)  آماری  تحلیلگر/پژوهشگر کمکی/شناسدوم(، روش  )نویسنده
تحلیلگر   پژوهشگر کمکی/  )نویسنده سوم(،  وفامهر    آماریمحسن 

خادم10%) محمدحسن  پژوهشگر    زاده (،  چهارم(،  )نویسنده 
 ( %5) آماریتحلیلگر کمکی/

 داود برادران توکلیری  این مقاله مستخرج از رساله دکت  منابع مالی: 
در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد با عنوان  

های مسکونی تدوین راهکارهای طراحی معماری منعطف در مجتمع
ی مسکونی مشهد(  ها)نمونه موردی: مجتمع  سبک زندگی   براساس
که دکتر    است  اساتید  راهنمایی  رضوانیبه  دکتر  علیرضا  محسن  ، 
 به انجام رسیده است.  زادهمحمدحسن خادمو مشاوره دکتر  وفامهر 
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