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ساختن آیندهمسئله محوری
دیدن مسئله در آینده 

و مدیریت فرایندها



:تاریخ برگزاری
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مسکن

سرپناه

کاالیی اقتصادی

و پر دوام 

بر رفع نیازهای 

مالی

عامل اصلی 

جامعه پذیری 

افراد 

محل سکنی 

گزیدن

تولد تا مرگ

تگفمی توان.داردسرپناهیکازفراترمفهومیمسکن
متفاوتسبک هایاتخاذبرخانه هاتأثیرگذارعواملاز

.استزندگی

:(2000)الیس
بهدسترسیرویبربیشترتأکیدباپایدارمعیشت

اجتماعیروابطتأثیرتحتکهفعالیت هاییودارایی
هانهادو(اعتقاداتوقومیتونژادطبقه،سواد،جنسیت،)

می گیردشکلدارند،قرار

معرفی



یمعاونت آموزش و کارآفرین

:تاریخ برگزاریسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

4

مساله محوری

مشاغل خانگی و مسکن آینده

.استمختلفیعواملتاثیرتحتمسکن•
عواملاینازیکیاقتصادیعوامل•

.است
تشدبهخانهدرونوبیروندراشتغال•

مسکنکیفیتوابعاداندازه،بر
استتاثیرگذار
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عوامل موثر بر تحوالت مسکن
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مشاغل 
خانگی

توس  اعضای 
خانوار انجام 

شود

اخالل در نظام 
خانوادگی ایجاد 

نکند

در اخال ی
 ضای مسکونی 
ایجاد نکند

در واحد 
مسکونی انجام 

شود

تو ید برای 
عرضه به بازار 
انجام شود

خانگیمشاغلقانون2مادهاساسبر

هاییفعالیتازدستهآنخانگی،کاروکسبیامشاغلازمنظور»

:کهاست

خانوادهاعضاءیاعضوتوسط-

مسکونیفضایدر-

کاروکسبطرحیکقالبدر-

مسکونیواحدهایآرامشدراخاللایجادومزاحمتبدون-

می گیردشکلهمجوار

ازخارجبازاربهقابل عرضهکاالییاوخدمتتولیدبهمنجرو-

«.می گرددمسکونیمحیط

مشاغل خانگی و مسکن آینده

ویژگی شغل خانگی
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مسکن در قانون

محور–مسکن اقتصاد 

فعالیت 

اقتصادی

مسکن
:اساسیقانون31اصل
نیازبامتناسبمسکنداشتنحق
:43اصل

.استشدهاشارههمهبرایمسکنتامین

زاجدایهمهبرایآنتامینونیازبامسکنتناسب
امینتاست،انسانینیازهایاولینازکهسرپناهبهنیاز

یازن.داردخودضمندرنیزرافعالیتوکاربرایمسکن
واحدوفضاایجادبافعالیتوکاردرآمد،بهانسان

.می شودتامینمسکونی



صصانبرخی تعاریف ارائه شده از مسکن معیشت محور توسط متخ

سبکدرآمدآندرغیرمستقیمیامستقیمصورتبهخانوارکهاستمسکنیمحورمعیشتمسکن-

.میکند

ادامهوانجامرایبمکانیبلکهاستراحتوسکونتبرایجاییعنوانبهنهمسکنیعنیمعیشتمحورمسکن-

میشودآوردهخانهبهکهمحصوالتیفراوریوتولیداتازمقدارییهتوزیع،وتولیدفرایند

شغلودرآمدی،اقتصادفعالیتآندرکهمسکنی،اقتصادیومبناتولیدمسکنیعنیمحورمعیشتمسکن-

شودایجاد
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نمدرنیزاسیون و مسک

انقالبباکهخانهمختلفعملکردهای•
اببود،شدهواگذاربیرونبه نعتی
درونبهدوبارهاطالعاتیانقالب

بهبنابراین.شدخواهدبازگردانده
، راغتیآموزشیبارهایآیندهمسکن
،سی راد)شدخواهدا زوده......کاری،
.(1389،بلمن؛1395:5

انقالب کشاورزی

تلفیق مسکن و فعالیت•

تطبیق مسکن با محیط و فناوری•

انقالب صنعتی

تفکیک مسکن از فعالیت•

ورود فناوری غیربومی•

انقالب اطالعاتی

جددآستانه آشتی م: مسکن و فعالیت•

بستر فناوری اطالعات•



ات تغییر
الگوی 
مسکن



و زیستیمعیشتیالگوهای پیوند فضای 
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و زیستیمعیشتیالگوهای پیوند فضای 
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الگوهای 
پیوند 

فضای 
زیست و 
مشاغل 
خانگی 

آینده



(نمونه مطالعه مسکن روستایی)مسکن معیشت محور و مهاجرت 

:کهدهدمینشانروستاهادرپژوهشیافته هاینتایج
.دارندتاثیرگذارینقشفصلیمهاجرتازجلوگیریدرمحورمعیشتمسکنوخانگیکار-
اندمی تودائمیمهاجرتدرفصلیمهاجرتبهنسبتکمتریقدرتباخانگیکارومحورمعیشتمسکن-

.باشدموثر

.نداردزیادینقش،رفته اندروستاازکهمهاجرانیبرگشتدرخانگیکارومحورمعیشتمسکن-
روستادرکارواشتغالایجادباحتی،برگردنداستممکنسختیبهکرده اندمهاجرتروستاازکهکسانی-

.بودخواهدکمبرگشتشانس
.مهاجرتدرمانتااستمهاجرتکنندهپیشگیریبیشترمحورمعیشتمسکنبنابراین-



یمعاونت آموزش و کارآفرین
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آینده احتمالی
ی ضادرمی رودانتظارخدماتومشاغلشدنمکانبیوجدید ناوریورودبا•

.آیدبوجودتغییراتینیزشهریمسکن
خواهد قمنطجدیدشرای باراخود،می گیردشکلآیندهدرکهمسکنیبنابراین•

.کرد
واجتماعیآنومیکا  دی،واجتماعیتغییراتمدیریتعدم ورتایندر•

.شدخواهدت دیلکا  دی ضاییآنومیبهاقتصادی
درآنو یدبازتهدایتنحوهوآیندهدرمسکنا گویبرتاثیرگذارعواملکردن یدا•

اینیریتمدبرایبرنامه ایبتوانآناساسبرتااست،بررسیقابلموضوعآینده
.کرد ی ریزیتحو ت



97تا 87سال حذف  ضاهای اقتصادی در واحدهای مسکونی روستاییدر د 

و فعالیتدر مقابل فضای زیستسرپناهواحد مسکونی به واحد زیست و تبدبلکالن روند 



هم کالن روند تغییر س
مخارج مسکن از کل 

هزینه و در نتیجه 
ضرورت افزایش 

درصد فعالیت در حال
و آینده



تغییر در اندازه 
واحدهای مسکونی 
روستایی به نفع 
واحدهای مسکونی 
متوس  در دهه اخیر

اد و کالن روند تغییر در ابع
اندازه واحد مسکونی

گرایش به 
مسکنهمانندسازی

روستایی و شهری



داد کالن روند تغییر کاهش تع
نفرات در واحد مسکونی

تغییر روند تراکم 
واحد خانوار در 

مسکونی



روندهای موثر بر 
رمسکن معیشت محو

عوامل تاثیرگذار بر مسکن معیشت محور و 
پیامدهای تاثیرگذار
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کالن روند تغییر سبک زندگی



ید افزایش نقش اینترنت در تول
ناخالص داخلی کشورها
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لیتکالن روند بی مکان شدن شغل و فعا

وخانگیکارهای•
ترنتاینبستربرکار
امروزهکهمجازیو

تعریفدورکاری
ازجزئی،می شود
درکاری رهنک
شدننهادینهحال
.است





روندهای موثر بر مسکن معیشت محور
راخرداغلمشوکوچکفرصتهایبینارتباط،ایشبکهتئوریونظریهتوسعه-

.کندمیفراهم
دگاریمانبرتاثیرگذارعواملازیکیعنوانبهجدیدوسنتیخانگیمشاغل-

داشتخواهدنقشجمعیت
خودقشنتولیدیمشاغلدرتولیدزنجیرهارکانازیکیمحورمعیشتمسکن-

منشاءمیتواندطریقایناز.دادخواهدادامهنیزآیندهدروکردهحفظرا
.شودافزودهارزشافزایشودرآمدایجاددرتنوع

خواهدتعریفقابلتوسعهکلیزمینهوبستردرمعیشتیومحوراقتصادمسکن-
خودتمسیسازجزئیعنوانبهرامسکنکهاستتوسعهبسترهایاینوبود

کردخواهدتعریف



جهت گیری در حال وقوع: جمع بندی

گرایش به مقاوم سازی و بازسازی به جای احیای مسکن بومی•
گرایش به واحدهای مسکونی کوچک تحت  شار اقتصاد کالن و خرد•
از بین ر تن رقابت  ذیری  عا یت سنتی•
ا زایش هزینه خرید و ساخت مسکن•
تغییر س ک زندگی•
بسیاری از  عا یتهاخانگی شدن گسترش مشاغل خانگی و •
بی مکان شدن مشاغل•
توسعه ش که ها و استیالی ش که بر تو ید خانگی•
بازاریابی و تو ید با استفاده از اینترنت اشیاء•



جهت گیری در: جمع بندی
روندهای )وقوعحال 

(پیشرو در مشاغل آینده



یمعاونت آموزش و کارآفرین

:تاریخ برگزاریموضوع نشست موضوع نشست موضوع نشستسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

29

آینده برساختی از گذشته

ونیدگرگ دیدهیکتاریخی راینداثردرگاههر•
ازخودنومعنایدروجدیدشکلدر ذیرد،

اربرخورداعت اروانتظامیکپارچگی،انسجام،
.بودخواهد

خواهدبرونسرکهنسازماندلازجدیدنظم•
یدنبخششتابونقطه ایدر راینداینقطع.زد
بهرسیدنبرای دیدهدرونیانفعا تو علبه

استممکناینکهگود خواه،وتازهشکلی
ود،شس ب دیدهازرانومعناییوجدیدچهره ای

کهنیستهمانیشکلاینگمانبیو ی
مدآ¬می دیدتاریخیتحولدرونازبایست¬می
.(1375:205ح ی ی،)

حالگذشته

آینده

برساختی از )
آینده / گذشته

(محتمل



30

نمودار تاثیر انقالبات اطالعاتی بر مسکن و توسعه مهارت

(برای آموزشدرسهایی)

اقتصاد چرخشی، پایدار و استفاده حداکثر از فضای دیجیتال: موج پنجم انقالب

انسان محور شدن انقالب اطالعاتیمهارت کار و تعامل با رباتمسکن محل تولید و سکونت

انقالب هوشمندسازی و خالقیت: موج چهارم

تولید بر بستر نوآوری و خالقیتمهارت خالقیت هنری و انسانیمسکن هوشمند و بی مکان شدن فعالیت

انقالب اطالعاتی: موج سوم

تولید بر بستر داده و اطالعاتمهارت داده پردازی و تولید آشتی دوباره مسکن و کار بر بستر تکنولوژی

انقالب صنعتی: موج دوم

تولید صنعتی و فناورانهآموزش و مهارت صنعتیمسکن جدا شده از تولید صنعتی

انقالب کشاورزی: موج اول

تولید و ابزار سادهمهارت سینه به سینهمسکن ابتدایی و همخوان با تولید



اثرات 
مستقیم و 
م غیرمستقی

مسکن 
معیشت 

محور بر 
تثبات جمعی



مدل زمینه ای 
عوامل موثر بر 

ور مسکن معیشت مح



حور مدل زمینه ای عوامل موثر بر مسکن معیشت م



ر مدل زمینه ای عوامل موثر بر مسکن معیشت محو
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از حسن توجه شما متشکرم


