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Abstract
The reduction of urban poverty in Abadan city will not be realized without
the approach of empowerment and recognition of opportunities and threats
of this path in the future. The purpose of this research is to identify the
strategic drivers for basic planning to empower the poor residents of the
inefficient oil fields of Shahr Abadan in 2041. The research method is
strategic foresight. The techniques and software used are: environmental
survey, analysis Cross effects, expert opinions, Micmac software. The
variables in economic and social factors sectors have had the greatest impact
on the formation system of poverty empowerment in the depressed areas of
Abadan city, and the physical and managerial dimensions have had the least
impact. Strategic drivers include improving the human capital of the poor,
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formulating national strategies to reduce urban poverty, institutionalizing
social participation, reducing inflation, reducing corruption, government
investment in poverty reduction, and investment in housing.
Keywords: Empowerment, Inefficient Context, Strategic Foresight.
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مقاله پژوهشی

ومنطقهای

برنامهریزیتوسعهشهری
فصلنامه 


شناسایی پیشرانهای استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی
بافتهای ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آیندهنگاری در


شیالنحیدرمنش

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،نجفآباد ،ایران



حمیدصابری





استادیار جغرافیا ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران

تاریخ ارسال9011/91/91 :

افق 0241



مهریاذانی

استادیار جغرافیا ، ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران





چکیده
کاهشفقرشهریدرشهرآبادانبدونرویکردتوانمندسازیوشناختفرصتهاوتهدیدهااینمسیردر

ریزیهای اصولی برای
آینده محقق نخواهد شد .لذا شناسایی پیشرانهای استراتژیک جهت برنامه 
هدفاینپژوهشمیباشد.

توانمندسازیساکنینفقیربافتهایناکارآمدنفتشهرآباداندرافق 0241

نرمافزار  .Micmacمتغیرهای بخشهای عوامل
پویش محیطی ،تحلیل اثرات متقاطع ،نظرات خبرگان  ،
اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر سیستم شکلگیری توانمندسازی فقر بافتهای ناکارآمد
شهر آبادان داشتهاند و ابعاد کالبدی و مدیریتی کمترین درجه تأثیرگذاری را دارا بودهاند .پیشرانهای
نهادینهسازی

استراتژیک شامل ارتقای سرمایه انسانی فقرا ،تدوین راهبردهای ملی کاهش فقرشهری ،
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مقدمه و طرح مسئله
کنیفقربزرگترینچالشبشراست.شهرنشینیشتابانشهرهایایرانبعداز

مسلماً 
ریشه
گیریبافتهایناکارآمددربطنشهروتشکیلبافتهایفرسوده


سازشکل
دهه ،21
زمینه
شهری شد (رسولی .)02:0211 ،فقر شهری یکی از چالشهای اصلی در بافتهای
باشدکهدرابعادمختلفیچونمحرومیتهایاجتماعی-فرهنگی،


(فرسوده)می
ناکارآمد
کالبدی-فضایی ظهور یافته است (سورشجانی و همکاران .)0:01:1 ،مسئلهی فقر و
درنتیجهیعدمنگاهعادالنهبهفضایسرزمین،درکشورایراننیزنمودفضایی

نابرابری،
هاستمسئلهیفقرشهریباعناوینمختلفیهمچون؛سکونتگاههای

پیداکردهاست.دهه
بافتهای فرسوده مورداشاره قرار میگیرد .طرحها،
غیررسمی ،بافتهای ناکارآمد  ،
هاوقوانینمختلفیبرایمقابلهبااینمسئلهتدوینمیشوند،اماآنچهشاهدشهستیم،


برنامه
ترشدنوژرفترشدنابعادمسئلهاست(حیدرمنش،صابریوهمکاران.)0:0211،


گسترده
مقالهنویسمشهورنیویورکتایمز«توماسفریدمان»0دردسامبر 4110نوشتدرجهانی

با تعامل فزاینده ،نادیده گرفتن مشکالت مردمان فقیر که در محلههای نامناسب زندگی
کنندغیرممکناست.شمااگربهدیدارآناننرفتهاید،آنانبهدیدارشماخواهندآمد


می
(. )Bright et al., 2003:23توسعهوپیشرفتطبقاتپایینجامعهبهدموکراسیوحقوق
بشرمنجرمیشود(گرامین.)04:4101،

تصویرآیندهنحوهتوانمندسازیشهروندانفقیربهمااینامکانرامیدهدازامروز

بررسیشودچهنوعاقداماتوبرنامههایمربوطبهمبارزهبافقردرآیندهکهازامروزباید

اجرایاموردتأکیدقرارگیرند،پیگیریشوند.فقریکتهدیداستتوانمندسازینوعی
راهبرد دفاعی در مقابل تهدید فقر قبل راهکار بقا (اکثر خانوادههای فقیر برمیگزینند)
است .
آبادانشهریدرجنوبغربیایرانمحصوردربیندوررودخانه آبشیرینایران
بهمنشیرواروندروداست.دارایدوبندرتجاریآبادانوچوئبده،پاالیشگاهیباقدمتی
پتانسیلهای

بیش از یک قرن ،پتروشیمی ،فرودگاه بینالمللی ،شهرکهای صنعتی ،
1. Thomas Friedman
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کشاورزی و شیالت ،ظرفیتهای باالی توریستی ازجمله تجاری و پزشکی و بندر آزاد
تجاری است .ولی با توجه بهتمامی امتیازات ذکرشده آبادان با یکی از مشکالت مهم
فقروبافتناکارآمدوحاشیهنشینیدرگیراست.براساستقسیمات

کشوریعنیبیکاری،
محلهیشهریبا
کالبدیشهرمشاورطرحآمایششهرآبادانسال،01:1مشتملبر  22
مساحت  5415هکتاراست .بافت فرسوده شهر آبادان که در این پژوهش بهعنوان بافت
ناکارآمدبیانمیشود،براساستقسیماتشهرداریشهرآباداندارای11محلهاست41.
درصدمساحتشهریو 21درصدمنظرعمومیشهرآبادانشاملبافتناکارآمداستو
اینشهرستانازایننظردرردهسوماستانخوزستانقرارداردکهبیشتراز11هزارنفردر
اینمحالتزندگیمیکنند(شهرداریآبادان.)41:01:1،اینمحالتدر11درجهو11
دقیقهتا11درجهو21دقیقهعرضشمالیو21درجهو44دقیقهتا21درجهو15دقیقه
طولشرقیواقعشدهاند(.شکل)0-0الزمبهذکراستشروعتوسعهشهرآبادانوتبدیل

آ نبهشرکتشهراززماناکتشافاولینچاهنفتدرمسجدسلیمانوتسلطاستعماربر
منابعنفتیایرانشروعشدوبهعلتمالکیتانحصاریشرکتنفتبربخشبزرگیاز
اراضی شهر و عدم بازسازی کامل ویرانههای جنگ تحمیلی از توسعه فیزیکی چندانی
هایناکارآمدزندگیمیکنند12/02.

برخوردارنبودهوبخشاعظمیازمردمدربافت
درصد پهنه بافت ناکارآمد شهر آبادان گرفتار فقر با تظاهرات آن است (حیدرمنش،
همکاران .) 4:0210 ،در این پژوهش با توجه به اهمیت توانمندسازی دربرطرف کردن
انهایمؤثربراین
فقرشهریودستیابیبهتوسعهپایداردرسالهایآینده،بهبررسیپیشر 

جهتتوانمندسازیساکنینبافتهایناکارآمدشهرآباداناست؛بنابراین

امردرافق0241
تواناینگونهمطرحکرد؛-0


مسئلهاصلیاینپژوهشکهبهدنبالپاسخبهآناسترامی
مهمترین روندهای مؤثر و استراتژیک بر آینده توانمندسازی ساکنین فقیر بافتهای

کدماند؟  -4اینعواملدرتوانمندسازیساکنینفقیر
ناکارآمدشهرآباداندرافق  0241
هایناکارآمدچگونهبرهمدیگرتأثیرمیگذارند؟ 


بافت
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شکل  0موقعیت محالت ناکارآمد شهر آبادان (مأخذ :یافتههای پژوهش)

شکل  .2نقشه تحلیل فضایی فقر چندبعدی شهر آبادان (حیدرمنش و همکاران)0:0410 ،

شناساییپیشرانهایاستراتژیکمؤثربرفقرجهتتوانمندسازی...؛حیدرمنشوهمکاران|616

جدول  .0مساحت و درصد پراکنش فضایی پهنههای فقر چندبعدی در سطح محالت ناکارآمد شهر
آبادان
پهنهها

مساحت (مترمربع)
مقدار

درصد

خیلیمرفه

0422501/12

01/11

مرفه

1:001:4/4:

10/:0

متوسط

4:44:1:/01

41/15

فقیر

4015114/12

44/1

خیلیفقیر

0202412/21

00/52

(مأخذ:حیدرمنشوهمکاران )0210:02،

شکل .3موقعیت و اسامی محلههای بافت ناکارآمد شهر آبادان (مأخذ :یافتههای پژوهش)

اسامی محلههای بافت ناکارآمد شهر آبادان
شاهآباد-4کویملت-1فازدو-2امیرآباد-5منازلشرکتی-1فیه-0سلیچغربی-1
 - 0
کویفرهنگیان-:هاللبریم-01فرآباد-00بهارغربی-04بریم-01سلیچشرقی-02
قدسشرکتی-05بهار-01کویبهار-00سیکلین-01کارگریک-0:کارگردو-41
کفیشیه -40امیری -44احمدآبادجنوبی -41احمدآبادشمالی -42کویکارون-45
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سده  -41بوارده  -40دریا  -41کوی پلیس  -4:ذوالفقاری  -11جمشیدی -10
جمشیدآباد-14احمدآباد-11الوانیه.

پیشینه مطالعاتی پژوهش
دیمن 0)4144( ،در پژوهشی با عنوان «چگونه گروههای خودیاری (توانمند) بر امنیت
غذاییومهاجرتفصلیتأثیر میگذارنددرجارکند،هندشرقی»باهدفبررسیواکنش
هایخودیاریدربرابرشوکهایاقلیمیواجتماعی،اینمقالهباترکیبهفتسال


گروه
دادههای خانگی از یک آزمایش میدانی اصلی ،به بررسی این موضوع پرداخته است.

هانشانمیدهدکهانجمنهایمالیوخودیاریمحلیمیتوانندبهفقرابرایمقابلهبا

یافته
شوکهای اقلیمی و اجتماعی کمک کنند .آلین کن ( )4144در توانمندسازی از طریق

ارتقایفناوری:مسیریبرایکاهشفقربرایزنانچینیازمنظرارتباطاتتوسعه(چین)
بودهاستاینمقالهسهشکلاصلیکاهشفقرزنانراخالصهمیکند،ازجملهمدلیاز

افراد مشهور اینترنتی که از رسانههای اجتماعی برای فروش محصوالت محلی استفاده
میکنند .مدلی از دولت که در ایجاد یک پلتفرم یادگیری ،آموزش و فروش آنالین

مدلترکیبیازراهنماییهایدولت،توانمندسازیشرکتهاوترویج

رهبریمیکند؛و 

رسانهها .
آنلی آتوز )4144(«4در توانمندسازی جامعه از طریق مشارکت و اقدام در
برنامه ریزیراهبردیجهتحفاظتازمحلهتاریخیهمامشنگولترکیه»پرداخت.هدف

آنتولیددانشمعناداربرایجامعهدرجهتارتقاءواحیایمحلهاست.نتایجنشانداد
عدم حمایتشهرداریوواگذاریمحلهبهسرنوشتخودباعثفرسودگیتدریجیواز

بینرفتنارزشهایتاریخیوفرهنگیشدهاست .
عیسی زاده ،اسماعیل و همکاران ( ،)0210در پژوهشی با عنوان «توانمندسازی
بااستفادهازمدلکمیسطحبندی

محالتدارایفقرشهری،منطقه 0:شهرداریتهران»
1. Timothee Demon
2. Anlı AtaövZ.
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نرمافزار. ARC GISمدل. QSPMنتایجنشاندادبرایرفعفقرساکنین
ویکور) ،(Vikor
محله هدف ،تقویت تشکلهای خودجوش محلی در ایجاد همبستگی و حفظ هویت
محلهایاهمیتزیادیدارد.اقتصادعلیرضاوهمکاران()0210درمقالهخودتحتعنوان

نشینمحلههمتآباد


بررسیرابطهتوانمندسازیبرارتقاکیفیتزندگیشهروندانحاشیه
«
اصفهان»  روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کمی از نوع راهبرد پیمایش (توصیفی-
همبستگی)بودهاست.نتایجپژوهشبیانمیکندکهبینتوانمندسازیوکیفیتزندگی

معنیداری وجود دارد ،همچنین بین تحصیالت ،درآمد و کیفیت
( )1/11رابطه مثبت و  
زندگی تفاوت معنیداری مشاهده گردید .محسنی ( )0211در تحقیقی با عنوان «شهر و
مسئله سکونتگاههای غیررسمی با تأکید بر روشهای ساماندهی و توانمندسازی آن،
باهدف ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در شهر ساری» پرداخت
یافتههایطرح،نشانازشدتمسائلاقتصادی،نارضایتیاجتماعی،بروزمشکلمسکنو
تشدیدمسائلزیستمحیطیوبهداشتیدارد.

با توجه به مطالعه اجمالی پیشینه شناسایی پیشرانهای استراتژیک با رویکرد
آیندهنگاری در توانمندسازی فقرای شهری مختص به بافتهای ناکارآمد در سایر

پژوهشها موردمطالعه نبوده بیشتر بر توانمندسازی و بهسازی کالبدی سکونتگاههای

اند.برخالفمطالعاتپیشینمبنیبراینکهبافتهایناکارآمد


غیررسمیبهمطالعهپرداخته
تلهفضاییفقرهستنددرنفتشهرآبادانبهدلیلشرایطویژهآنازفقریکپارچهبرخوردار
نیستونقاطمرفهومرفهنشیننیزدراینبافتهاشناساییشد(.نقشه.)4-0درمرحلهبعد

ازرویکردتوانمندسازیآینده نگرهیچاشارهمعقولیدرادبیاتموجودپیدانشدکهشاید

دهندهکمبودکاردراینعرصهباشد.وجهمتمایزدیگراینپژوهشباسایرپژوهشها


نشان
بافتهایناکارآمدباتأکیدبرایندیدگاه
درایناستکهدرتوانمندسازیساکنینفقیر 
که دیگر مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف را برای مشکالت کالبدی و
اجتماعیراهگشا نمیداند  ،بلکهمهندسی اجتماعی باحمایت بخشعمومیومشارکت
فعال با دید به آینده موردنظر است تا بتوان در این بافتها فقرشهری با برنامهریزی
زمینهای
بلندمدتکاهشداد.کاوشدرآیندهدرازمدتجوامعفقیر وبهحاشیهرانده ،
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است که آیندهنگری میتواند بر آن تکیه کند آیندهنگری طرفدار فقرا و حکمرانی
پیشبینیکنندهنقشمهمیدررهاییمردمازفقردرطی41سالآیندهدارند.


مباحث نظری
رشدشهریازظرفیتدولتهاوشهرداریها

طورمعمولدرکشورهایدرحالتوسعه،


به
برایارائهخدماتوزیرساختهایمناسببرایجمعیت،بیشتراستواینمقولهباعث

تشدیدفقرشهریدرشهرهاوبهویژهشهرهایبزرگاینکشورهاخواهدشد(عیسیزاده،
فقرشهریپدیدةچندبعدیاستوشهرنشینانبهخاطربسیاریازمحرومیتها؛

)0210:14
مسکنوزیرساختهایمناسب،نبودتأمین

ازجملهعدمدسترسیبهفرصتهایاشتغال،
آموزشوامنیتفردیدررنجومضیقهاند.فقرشهری

اجتماعیودسترسیبهبهداشت،
بردهنبودهواشارهبهشرایطناپایدارمنجربهآسیبپذیریو


هاینام
تنهامحدودبهویژگی
ناتوانی در مقابل آسیبها نیز دارد ( .)Baharoglu & Kessides, 2002: 2بافتهای
سیستمیپیچیدهیاپدیدهایپیچیدهباروابطوتعامالت

ناکارآمدوفقرموجوددرآنها،

واسطهیاثرهایسوءآن،جلوگیریازگسترشاینپدیده،اجرایراهبرد


مبهمهستند؛وبه
توانمندسازیساکنینراطلبمیکند.بانکجهانیدردهه0:11رهیافتتوانمندسازیرا

برای ساماندهی اسکانهای غیررسمی مطرح کرد که جایگزین رویکردهای تخلیه،
تخریب ،دادن زمین و خدمات و بهسازیهای کالبدی شد .این رویکردها با قرار دادن
مانعازرشدوتوسعهآنهابهشکلی

اجتماعاتساکندراینمناطقدرجایگاهنیازمند،
درونزاشدهبود(خیرالدین .)1:0211،


مفهوم توانمندسازی

1

توانمندسازی به مفهوم گسترش و بسط آزادی انتخاب افراد و اقدام برای شکل دادن
زندگی افراد است .این مفهوم به معنای کنترل بر منابع و تصمیمات است .آزادی فقرا،
ویژهازسویدولتهاوبازارهاتهدید

شدتازطریقعدمامکانابرازنظروبیقدرتی ،
به


به
1. Empowerment
2. Narayan
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میشود(نارایان0وسایرین )4111:5:،گزارشتوسعهجهانسال4111–4110ومطالعه

جنبههایبسیارمتفاوتاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیو
«صدایفقر»4ثابتکردکهدربین 
صداییوبیقدرتیاستکه

سیاسی،عناصریمشترکیکهمنجربهطردفقرامیشود ،
بی
مانعمیشودتاصدایآنانبهگوشبرسد.درمواجههباروابطنابرابرقدرت،فقراقادربه

دولتهاوجامعهمدنینیستند.این

وامدهندگان،
تأثیرگذارییامذاکرهباصنفبازرگانان ،
مسئله بهشدت بر توانایی آنان برای انباشت داراییها و خروج از گردونه فقر تأثیر
میگذارد(.بانکجهانی )015،4114،


رویکرد توانمندسازی
رویکردهای توانمندسازی بر ارتقای آزادی دامنه انتخاب و عمل فقرا تأکید دارد؛
عبارتدیگر ،توانمندسازیاقشارفقیر،برایاثربخشیتوسعهبسیارحیاتی است(.بانک


به
جهانی ) 4110:11 ،راهبرد توانمندسازی (به مصداق آموزش ماهیگیری و حتی توربافی
بهجایماهی دادن بهتهیدستان)در پیظرفیتسازیدراجتماعات برایحلمشکالت

یابیبهچنینمرحلهای،نیازبه


هاست.برایدست
آنهابااندیشه،منابعوبازویخود 
آن

شیوه اداره و حکمرانی شهری نوینی است که بر پایههای قانون مداری ،شفافیت،
هارابزدایدوآنهارا


دستنسبتبهحکومت

پاسخگوییوبدبینیتاریخیاجتماعاتتهی
هایانسانیاجتماعیومالیشانبهمشارکتبطلبد(.موسویپور)41:01:0،


باتمامسرمایه
رویکردتوانمندسازیبامحورقراردادنمردموسازمانهایغیردولتی،توسعهراازپایین
سازمانهایغیردولتیومردممحلی

پیشمیبرد.محلیگرایی،


وازدرونجامعهبه
بهباال،
ازجمله مهمترین متغیرهای توسعة مردمی هستند  )مرادزاده و همکاران.) 511 :01:0 ،
بررسی ادبیات موضوع حاکی از آن است که توانمندسازی از سه رویکرد ارتباطی،
انگیزشیوشناختیبهشرحزیرموردمطالعهقرارگرفتهاست.
1. Voice of the Poor
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جدول  .2تشریح رویکردهای توانمندسازی
ردیف

0

4

نوع

مفهوم رویکرد

رویکرد
رویکرد
ارتباطی
رویکرد
انگیزشی

ازایندیدگاه،توانمندسازی،بهمعنایتفویضاختیاروفرایندیاستکهازطریقآن،رهبر
یامدیرسعیدرتقسیمقدرتخودبینزیردستانشاندارد.
)(Bowen&Lawler,1992:35
توانمندسازیریشهدرتمایالتانگیزشیافراددارد.هرراهبردیکهبهافزایشحقتعیین
تصمیمگیری)وخودکارآمدیمنجرشود،توانمندیآنانرادرپی

فعالیتهایکاری )خود
خواهدداشت()Conger & Kanungo, 1998: 474
نظریهپردازان این رویکرد که در رأس آنها توماس و ولتهاوس قرار دارند ،معتقدند که


1

رویکرد

توانمندسازی موضوعی چندوجهی است و نمیتوان صرفاً بر پایه یک مفهوم خاص به

شناختی

بررسیآنپرداختKenneth & Velthouse, 1990, 667; Spritzer, 1995, .
1443; Robbins, 1993, 680



شکل  .4مدل مفهومی رویکردهای توانمندسازی (معید فر)10:0334،
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اهداف توانمندسازی
توانمندسازیدرادبیاتتوسعه،انتقالابتکاراتبهجامعهبارویکردعدمتمرکز تفویض
قدرتاست.تمرکززداییرویکردیجدیددرجهانامروزاستکهحکومتها،قدرت
ویژهفقرااختصاصمیدهند


مسئولیتاقتصادیوبرخیامورسیاسیرابهمردمبه
اجرایی،
کهدرآنمفهوممشارکتنهفتهاست.بهعبارتیدرتوانمندسازی،بحثتوسعهمشارکتی
درابعادمختلفآناست واینمشارکتممکننیستمگرآنکهبخشیازاختیاراتو
قدرتدرمیانمردمانجوامعتوزیعشود.اجرایطرحتوانمندسازیبایدبهکاهشفقر،
افزایش رفاه و کیفیت باالی زندگی ،مشارکت در تصمیمگیری را منجر شود و
خردهفرهنگهایمانعتوسعهرادرجامعهبزداید(.بانکجهانی )4110::1،


بافت ناکارآمد
بافت مفهومی فضایی و ارگانیک (صداقت و همکاران )01:1 ،و همچنین محصولی از
مورفولوژیشهریاست ) )UNEP, 2016بافتهرشهر؛دانهبندیفضایکالبدی شهر،
جمعشدنودرهمآمیختگیعناصر( )Khayami, Fakhri, 2019:5وچگونگیوفاصله

بین عناصر شهری را معین میکند ( )Adavoudi Jolfaie, 2016پهنه ناکارآمد یعنی
برنامهریزیناقصومعیوب،تسهیالتناکافییانامناسببا
محوطهایکهبهعلتویرانی ،
هایآسیبرسان،


وجودکاربری
کاراییضعیف( )Roshan Ali & Andalib, 2018:32
وجودساختارهایغیرایمنومیزانجرائم( Gorjina & Amin, 2016, Kalantari et al.,
 )2019فاقد خدمات شهری ،متروکه یا دارای زمینهای خالی شده باشد ( Reza

 )Hassani&Abdolahzade2016, 1957درواقع،بافتناکارآمدمحوطهایاستکه در
شرایطفعلیآنحداقلچندشرطناکارآمدیکهاساساًبهرشدشهرآسیبمیرسانندیا
مانع از آن میشوند  ،روند احداث مسکن را کند یا ناتوانی اقتصادی یا اجتماعی ایجاد
میکنند( .)Deng&deng, 2015
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آیندهنگاری استراتژیک
در تعریف آیندهنگاری استراتژیک بهعنوان یک رویکرد یکپارچه جهت شناخت و
پدیدههایاجتماعیونیز
تشخیصفناوریهایجدید،رقبایآینده،بازارهایجدید،تغییر 

ینتایجتشخیصزودهنگامدربرنامهریزیاستراتژیکمعرفیشدهاست.

ادغامنظام 
یافته

آیندهنگاریاستراتژیکتوجهبهروندتغییراتجهانی
) (Mietzner& Reger, .2009:134
برایمقابلهباچالشهایتوسعهعلمیوفناوریتحمیلیاستکهازطریقیکرویکرد

مشارکتیبااینایدهکلیدیکهآیندهبراساسشرایطحالحاضرساختهمیشود،عمل
مینماید)(Coelho & Galvão, 2012:267دربسیاریازتحقیقاتموجوددراینحوزه،

آیندهنگاری استراتژیک به عنوان قابلیتی فرا معمول در جهت نفوذ و تجاوز از مرزهای

صتهایی معرفی شده است که توسط دیگران نادیده
موجود و درک و تصاحب فر 
گرفتهشده و امکان روشن ساختن معانی جدید و توسعه استراتژیهای پیشگیرانه برای

باررافراهممیسازد( Barden, 2008, Sarpong, & Maclean,


جلوگیریازنتایجفاجعه

 )2014فرض نهان در تحقیقات حوزه آیندهنگاری استراتژیک بهعنوان اقدامی آینده
آناستکهآیندهنگاریاستراتژیکمقدمتاًعملکردیمدیریتیاستSarpong, (.

محور،

نگاریاستراتژیکدربرنامهریزیشهریازتأثیر


مطرحکردنآینده
 )& Maclean, 2014
دو عامل اصلی است .نخست ،شهرها از ناپیوستگی بیشتر و آینده نامطمئنتر از همیشه
روبرو هستند .دوم ،ادبیات آیندهنگاری شواهدی تجربی را ایجاد کرده است که
مالحظهتر مانند

آیندهنگاری استراتژیک میتواند عالوه بر انعطافپذیری ،به نتایج قابل

بهبودتصمیمگیریمدیرانشهریونوآوریمنجرشود(مأخذ:یافتههایپژوهش) .


روش پژوهش و جامعه نمونه
پژوهش حاضر با رویکرد آیندهنگاری استراتژیک ،به شناسایی پیشرانهای استراتژیک
مؤثربرتوانمندسازیساکنینفقیربافتهایناکارآمدنفتشهرآباداناستوبهبررسی

میزانوچگونگیتأثیرگذاریاینعواملمیپردازد اینپژوهشبراساسهدفکاربردی

استوبراساسروشگردآوری،ازنوعپویشمحیطیوبرمبنایماهیتدادهازنوع
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کیفی و بهصورتتوصیفیاست.همچنین ،ازنظرماهیت براساسروشهایجدید علم
هایکمیوکیفیانجامشده


تحلیلیواکتشافیاستکهبااستفادهازمدل
آیندهپژوهی،

است .در طرحهای اکتشافی معموالً از طریق پژوهش کیفی به تدوین یک ابزار
شود.برایاینمنظورباگردآوریوتحلیلهایدادهکیفیبهتعیین

اندازهگیریپرداختهمی

شود.اینجنبههابهعنوانابعادموردنظربرای

جنبههااصلیپدیدهموردبررسیپرداختهمی
تدوین ابزار گردآوری دادهها منظور میشود .دادههای این تحقیق از طریق مصاحبه با
آوریوسپسباروشدلفیرتبهبندیشدهاست.درپژوهشهایکیفیکه


برگانجمع
خ
جنبهاکتشافیدارندواساساًمبتنیبردیدگاهوقضاوتافراد وتعیینمیزاناتفاقنظراز
تکنیک دلفی بهره گرفته میشود .جامعه آماری در این پژوهش  12نفر از متخصصین
شهری ،اجتماعی ،اقتصادی ،اساتید دانشگاه در حوزه آیندهپژوهی میباشند .معیارهای
انتخابخبرگانعبارت بودازتسلطنظری ،تجربهعملی ،تمایل وتواناییمشارکت در
دادههایمربوطبهماتریس
پژوهشودسترسیبود.درمرحلهدومباطراحیپرسشنامه ،
تأثیراتعواملازهمانخبرگانجمعآوریودرتحلیلاستفادهشد.دراینتحلیل،دونوع

اثر مستقیم و غیرمستقیم از هم تفکیک میشوند و آثار مستقیم از نتیجه تحلیل تأثیرات
آیدوآثارغیرمستقیمازطریقتوانهای2،1،4و  ...عوامل


عواملبریکدیگربهدستمی
محاسبه میشود .با تحلیلهای میک مک 0و استخراج عوامل اصلی میتوان روابط بین
متغیرها را نیز بررسی کرد .در این پژوهش  51متغیر در قالب پنج عامل (اقتصادی،
اجتماعی/فرهنگی ،مدیریتی ،کالن ،کالبدی) استخراجشده و در محیط  MICMACبا
ترینپیشرانهااستخراج


اندتادرنهایتاستراتژیک

توجهبهنظراتکارشناسانتحلیلشده
شوند ،تحلیل اثرات متقاطع ،تحلیل ساختاری نخستین گام در آیندهنگاری استراتژیک
است در این گام متغیرهای استراتژیک شناسایی و سپس اثرات مستقیم و غیرمستقیم
متغیرهابرهمدیگرمحاسبهمیشود.روندهایاقتصادی،اجتماعی،عواملکالنومدیریتی

بر توانمندسازی ساکنین فقیر بافتهای ناکارآمد نفت شهر آبادان تأثیر دارند و اما این
روندها چگونه در فضای احتماالت آینده میتوانند بر روی آینده مسئله ما یعنی
1. Micmac
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توانمندسازیفقرموجوددربافتهایناکارآمدتأثیرگذارباشند.باکمیدقتبیشترمتوجه

می شویمکهبرخیازاینروندهامستقلنیستندبلکهخودمتأثرازروندهایدیگرهستند

افزاید؛اماچگونهمیتواندرنهایتبهایندرکرسید


کهاینامربرپیچیدگیمسئلهمامی
که کدام روند تأثیر بیشتری بر آینده سیستم موردمطالعه دارد و کدام روندها بیشتر
تأثیرپذیرهستند؟وبهچهمیزانبریکدیگرتأثیرمیگذارند؟برایرسیدنبهچنیندرکی،

روشتحلیلاثرمتقابلیاروشتحلیلتأثیربرگذر(متقاطع)(،)Cross Impact Analysis
یکرویکردکاراومفیداست .

1420

1420

شکل  .1نمودار مدل مفهومی پژوهش (مأخذ :یافتههای پژوهش)
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یافتههای پژوهش
بر اساس جدول  1نتایج این بخش نشان میدهد که اثرگذاری متوسط دارای بیشترین
فراوانیبودهاندتعدادتکراردوباردرنظرگرفتهشدهودرجهپرشدگیماتریس%10.04

ایبرهمدیگرداشتهاندو

دهدکهعواملانتخابشدهتأثیرزیادوپراکنده


استکهنشانمی
برخورداربودهاست.ماتریسبراساسشاخصهای

درواقعسیستمازوضعیتناپایداری 
ایازمطلوبیتوبهینهشدگی 011درصدبرخورداربودهکه


بارچرخشداده
آماریبا 4
حاکیازرواییباالیپرسشنامهوپاسخهایآناست .

جدول  .3خالصه نتایج ماتریس اثرات متقاطع
Number
Number
Number Number Number
Matrix
of
of
Indicator
of twos of ones of zeros
size
threes
iterations
the
4141
110
014
50:
204
4
51
amount

Fillrate Total
10.04%

ارزیابی تأثیرپذیر و تأثیرگذاری متغیرها
جدول  .4تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر
متغیرهای
ردیف

متغیرهای پژوهش

پژوهش
بهاختصار

اثرات مستقیم
میزان

میزان

اثرات غیرمستقیم
میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری

0

کاهشبیکاری

R.PLOY

012

015

0101:1

051:12

4

کاهشتورم

R.INFLA

014

00

1104:1

555001

1

توسعهگردشگریآبادان

T.DEVE

:0

010

041105

01:101

2

سرمایهگذاریخارجی


FOR.INVES

14

::

111211

000101

5

خصوصیسازی


PRIVA

01

:4

5411:1

101512

1

بهبودفضایکسبوکار


IMP.BUS

001

001

144504

121005

0

کاهشفساد

RE.CORR

011

15

014:01

111101

1

هایبینالمللی


تحریم

In.san

012

11

0220:1

501124

:

نوساناتنرخارز

Ex.fluc

11

12

114151

10141:
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متغیرهای
ردیف

متغیرهای پژوهش

پژوهش
بهاختصار

اثرات مستقیم
میزان

میزان

اثرات غیرمستقیم
میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری

01

شوکهایاقتصادی

Eco.sh

11

01

11002:

504142

00

قیمتمسکن

H.pric

11

:0

122111

151011

COVER.IN

005

1:

11:415

11:151

H.IN

001

:1

14:::2

1:2411

02

درآمدهاینفتی

OIL.R

12

05

2:1150

521100

05

رشداقتصادیکشور

E.GROWTH

:1

1:

011205

010104

01

الگویغالباشتغالدر

D.P.F

011

1:

011202

121141

E.L.O

52

10

211401

2212:4

01

کنترلنظاممالیاتیکشور

C.C.T.S

12

01

2:1014

544112

0:

توسعهمنطقهآزاداروند

Ar.d

:1

:1

042:10

1021:5

-

جمع عوامل اقتصادی

-

0005

0110

04101021

04405220

LA.INVES

10

51

515142

2011::

Deve.pl

10

10

25:2:1

140:11

Pol.stab

5:

01

224151

551011

04
01

سرمایهگذاریدولتدر

کاهشفقرشهری
سرمایهگذاریدرحوزه

مسکن

آینده
00

41
40
44

بهکارگیرینیرویکار

بومیدرصنعتنفت

اجرایآمایشسرزمین
(عدالتجغرافیایی)
برنامههفتمتوسعه
امنیتوثباتسیاسی
منطقهای

نگاهکالنحاکمیتبه

41

بهسازیونوسازیاین

Ma.saver

11

0:

1251:5

500110

بافتهادرآینده

42
45
41

سیاستخارجیدولت GOVER.POLI
C
گسترششهرنشینی
Urbanization
واگراییوهمگرایی
سیاسیدرآینده

D.P.C

25

0:

111211

515010

11

:4

210505

150120

25

52

145211

1:1101
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متغیرهای
ردیف

متغیرهای پژوهش

40

بهبودحکمرانیملی

پژوهش
بهاختصار

41
4:
11

تدوینراهبردهایملی
کاهشفقرشهری
جمع عوامل کالن
ارتقایسرمایهانسانیفقرا
(بهداشت،آموزش،تغذیه)
رونقوتوانمندسازی

اثرات مستقیم
میزان

میزان

اثرات غیرمستقیم
میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری

I.N.G

012

:4

042110

1000:1

C.N.S

041

1:

111015

12:155

-

151

011

201:1:1

5040110

H.CAP

041

:2

0:5154

112100

PRO.COOP

:2

10

11:515

11051:

10

روندسالخوردگیجمعیت

T.P.A

42

51

011155

210051

14

الگویخانوارهایآینده

P.F.H

54

02

101115

52:512

C.C.V

12

11

221111

5001::

R.G.D

11

05

515120

525411

P.W.R

54

0:

101510

501121

11
12
15

بخشتعاون

ارزشهایفرهنگیرایج

درآینده
کاهشتبعیضجنسیتی
ارتقایحقوقزناندر
جامعه
ارتقایآموزشهای


11

اجتماعیشهروندانو
تقویتکیفیآموزش

P.S.E

:4

05

100141

511001

کارکنانشهرداری
10
11

نهادینهسازیمشارکت

اجتماعی
فزایشظرفیتهایبسیج

ا
ملیدربافتهایناکارآمد

I.S.P

00:

10

110111

114111

I.CAPA

12

01

201511

510015

شفافشدنسیاستهای
1:

کالناقتصادیدرپی

T.M.P

15

10

101145

114011

افزایشمشارکتاجتماعی
21

افزایشمهارتشغلیفقرا
دربازارازطریقآموزش

I.J.S

004

01

0:1151

511105
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متغیرهای
ردیف

متغیرهای پژوهش

پژوهش
بهاختصار

20

بهبودنظامقضاییبرای
حمایتازفقرا

I.J.P

اثرات مستقیم
میزان

میزان

اثرات غیرمستقیم
میزان

میزان

تأثیرگذاری تأثیرپذیری تأثیرگذاری تأثیرپذیری
:5

11

112215

10:115

برقراریجریاناطالعاتی
24

ازمردمفقیربهفرآیندهای

E.I.F

01

15

551125

140150

بودجهریزی

-

جمع عوامل اجتماعی

21

مدیریتهوشمندشهری

22
25
21
20
21

استفادهازفناوریهای

جدیددرمدیریتشهری
حکمرانیخوبشهری
ازبینرفتنمحرومیت
سیاسی
بهبودمدیریتمنابعآب
مدیریتصحیح
درآمدهاینفتی

-

جمع عوامل مدیریتی

2:

بازسازیویرانههایجنگ


51
-

توسعهزیرساختهای

شهری
جمع عوامل کالبدی

0040

0001

1111:11

1044111

S.U.M

11

05

211145

514140

N.TECH

11

00

250121

501001

G.RUL

001

::

005125

001001

E.P.D

50

10

204555

5111:1

W.R.MAN

15

10

415105

201511

OIL.M

:0

00

045114

504145

244

212

1111015

1100120

R.W.R

01

01

511111

505512

U.I.D

:5

:0

011540

111501

-

001

010

0412012

000:004

(مأخذ:یافتههایپژوهش )0210

جمعاعدادسطرهایهرمتغیربهعنوانمیزانتأثیرگذاریو

درماتریستحلیلساختاری،
هایهرمتغیرمیزانتأثیرپذیریآنمتغیررانشانمیدهد.براساسنتایجتحلیلی

جمعستون
این ماتریس ،متغیرهای بخشهای عوامل اقتصادی ( )0005و اجتماعی ( )0040بیشترین
تمشکلگیریتوانمندسازیفقربافتهایناکارآمدشهرآباداندر

تأثیرگذاریرابرسیس
افق  0241دارند و ابعاد کالبدی ( )001و مدیریتی ( )244کمترین درجه تأثیرگذاری را
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داشتهاند و همینطور عوامل اقتصادی تأثیرپذیرترین بخش نسبت به سایر بخشها بوده

است .تحلیلمتغیرهابراساستأثیراتمستقیمبرهمدیگر :

شکل  .6نقشه پراکندگی و جایگاه متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم

روندهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر
شوند.پیشرانهاییکهدرناحیه

هایتأثیرگذاربهعنوانورودیسیستممحسوبمی


پیشران
شمال غربی نمودار قرار دارند ،عموماً توسط سیستم قابلکنترل نیستند ،زیرا خارج از
دسترس سیستم قرار دارند اثرگذاری آنها از اثرپذیریشان بیشتر است و بحرانیترین
هااستومیزانکنترلبراینپیشرانها

هامیباشند،زیراتغییراتسیستموابستهبهآن

مؤلفه
هایتأثیرگذارعبارتانداز:کاهشتورم،افزایش


بسیارمهماست.دراینپژوهشپیشران
مهارتشغلیفقرادربازارازطریقآموزش،مدیریتصحیحدرآمدهاینفتی،تحریمهای
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بینالمللی و روندهای بسیار تأثیرپذیر در این پژوهش گسترش شهرنشینی و برنامه هفتم

توسعهمیباشد .


پیشرانهای دووجهی
این پیشرانها ،همزمان بهصورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل مینمایند
گیرندعبارتانداز:ارتقای

پیشرانهای دووجهیدر قسمتشمالشرقینمودار قرار می

سرمایه انسانی فقرا (بهداشت ،آموزش ،تغذیه) ،کاهش بیکاری ،بهبود حکمرانی ملی،
قیمت مسکن ،حکمرانی خوب شهری ،شفاف شدن سیاستهای کالن اقتصادی در پی
افزایشمشارکتاجتماعی،توسعهزیرساختهایشهری،الگویغالباشتغالدرآینده،
توسعهمنطقهآزاداروندوسرمایهگذاریدرحوزهمسکناست .


پیشرانهای هدف
اینمتغیرهادرزیرناحیهقطریشمالشرقیصفحهقراردارند،اینمتغیرهادرواقعنتایج
یکسیستمهستند.بادستکاریوایجاد

تکاملیسیستمبودهونمایانگراهدافممکندر
تغییراتدراینمتغیرهامیتوانبهتکاملسیستممطابقبرنامهوهدفخوددستیافت.

متغیرهای این گروه عبارتاند از :بهبود فضای کسبوکار ،توسعه گردشگری آبادان،
خصوصیسازی ،رشد اقتصادی کشور  -متغیرهای هدف عمدتاً

سرمایهگذاری خارجی ،

پیوندسرمایهگذاریخارجی و توسعه گردشگری وبهبودفضای کسبوکارارتباطبین

زنجیرهباریسکهایرشداقتصادیکشوردارند.بایداذعانکرددرایرانتوانمندسازی
اجتماعات به سمت ارتقاء متغیرهای اقتصادی است؛ بهعبارتدیگر در برنامهریزی برای
صلیاستومیتوانباشناسایینقاطضعفوقوتوتحلیل

کاهشفقرشهریهدفا
جایگاهآندرصفحهتأثیرگذاریتأثیرپذیریبهارتقاءکاراییسیستمکمککرد .
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پیشرانهای مستقل
هاتأثیرهمنمیگذارند.


هایسیستمتأثیرنپذیرفتهوبرآن

هایمستقلازسایرپیشران

پیشران
این پیشرانها در قسمت جنوب غربی نمودار قرار گرفتهاند و عبارتاند از :واگرایی و
همگرایی سیاسی در آینده ،بهکارگیری نیرو کار بومی در صنعت نفت ،اجرای آمایش
هایبسیجملیدربافتهایناکارآمد،بهبود

سرزمین(عدالتجغرافیایی)،افزایشظرفیت
مدیریتمنابعآب،الگویخانوارهایآینده،درآمدهاینفتی،روندسالخوردگیجمعیت،
ارتقایحقوقزنانجامعه،استفادهازفناوریهایجدیددرمدیریتشهری،امنیتوثبات
درآمدهاینفتیوالگویخانواردرآیندهمیباشند .

سیاسیمنطقهای،


پیشرانهای استراتژیک
هایاستراتژیکپیشرانهاییهستندکههمقابلدستکاریوکنترلباشندوهمبر


پیشران
پویاییوتغییرسیستمتأثیرگذارباشند.بااینتوصیفپیشرانهاییکهتأثیربسیارباالیی

کنترلنیستندرانمیتوانپیشراناستراتژیکمحسوبکردبرایناساس


ولیقابل
دارند،
پیشرانهایاستراتژیکهستند،چراکههمقابلیتکنترل

متغیرهایناحیه0شبکهمختصات،
توسطسیستممدیریتیرادارندوهمبرسیستمتأثیرگذاریقابلقبولیدارنددرواقعهرچه
نزدیکتر میشویم بر میزان

از ابتدای ناحیه  1به سمت انتهای ناحیه  0شبکه مختصات
اهمیت و استراتژیک بودن پیشران افزوده میشود که این استراتژیها در این پژوهش
نهادینهسازی مشارکت

شامل :ارتقای سرمایه انسانی فقرا (بهداشت ،آموزش ،تغذیه) ،
اجتماعی ،تدوین راهبردهای ملی کاهش فقرشهری ،کاهش تورم ،کاهش فساد،
گذاریدرحوزهمسکنمیباشد.


گذاریدولتدرکاهشفقروسرمایه

سرمایه
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شکل  .7گراف چرخه روابط علت و معلولی بین پیشرانها

تحلیل چرخه روابط اثرات بین پیشرانهای پژوهش
این چرخه بهصورت گرافیکی نشان میدهد که پیشرانها از چه پیشرانهایی تأثیر
هایضخیمقرمزرنگنشاندهنده

هاتأثیرگذاربودهاند.پیکان


اندوبرکدامپیشران

پذیرفته
اثرگذاری یا اثرپذیری شدید یک پیشران از پیشران متقابل هستند .در سطوح پایینتر
اثرگذاری پیکانها بارنگ آبی و ضخامتهای متفاوت نشان داده میشوند .ضخامت
هااست.نمودارفوقبیانگرایناستکهپیشرانهایبهبود

خطوطنشاندهندهشدتاثرآن

فضایکسبوکار،تدوینراهبردهایملیکاهشفقرشهری ،کاهشبیکاری،حکمرانی

خوب شهری و ارتقای سرمایه انسانی فقرا بیشترین اثرگذاری بر توانمندسازی فقر در
بافتهایناکارآمدشهرآبادانرادارند .
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شکل  .8پراکندگی و جایگاه متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم در محور تأثیرگذاری-تأثیرپذیری

تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم
پیشرانهایمؤثربرآیندهتوانمندسازیساکنینفقیردر

آنچهازوضعیتصفحهپراکندگی
میتوان فهمید ،وضعیت ناپایداری سیستم
بافتهای ناکارآمد شهر آبادان در افق   0241

استبیشترمتغیرهادراطرافمحورقطریصفحهپراکندهاند.دراینپژوهشپراکندگی

متغیرهاروینموداربیانگرناپایداریسیستم(تداوموضعیتکنونیوایجادتغییراتشدید
در آینده) است .چراکه پراکنش متغیرها روی نمودار حالت بیضیشکل به خود گرفته
است.ناپایداریسیستمبراینموضوعداللتداردکهجهتآمادگیبرایتغییراتآینده
نیازبهتدوینسناریوهایمختلفوجودداردواینامرضرورتاهمیتتدوینسناریوهارا
اندعبارتاند از:

دهد.پیشرانهای دووجهیکهباعث ناپایداری اینسیستمشده

نشان می
یکیازمهمترینوتأثیرگذارترین

ارتقایسرمایهانسانیفقرا(آموزش،تغذیه،بهداشت)،
گونههای توانمندسـازی ،مسـئله آموزش و مهارت افزایی سـاکنان محالت ناکارآمد و
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فقیرنشین شهر آبادان است ،اما متأسفانه این راهکار در عین تأثیرگذاری مورد اسـتقبال
هارافراموشمیکنند،یا


سـاکنیناینمناطققرارنگرفتهواهالییازمانبرگزاریکالس
دانندویامیلیبرایشــرکتدراینبرنامهها


فایدهوبیهودهمی

هارابرایخودبی

اینبرنامه
لذااینعواملباعثشــدهکهبرنامهآموزشومهارتافزاییسـاکنیندرسالهای

ندارند؛
اخیربازدهیواثرگذاریمناسـبینداشـتهباشـدومردمنتوانندازمزایایاینبرنامههابهره

ببرند.کاهشبیکاری؛لزوماشتغالزاییدرآبادانازطریقارتقاءگمرک،اجرایفاز4

بومیسازی اشتغال ،بازنگری در نرخ سوخت قایقهای صیادی و رفع
پاالیشگاه آبادان  ،
مشکالت صیادان بسیار بر کاهش بیکاری اثرگذار است توسعه منطقه آزاد اروند؛ این
منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیتهای مناسب نظیر
حملونقل جادهای ،ریلی ،دریایی و هوایی از اهمیت ویژهای جهت توسعه آبادان

برخورداراست .قیمتمسکن ،نهادینهسازیمشارکتاجتماعی؛دراینمحالتبهدلیل
بیگانگی سیاسی  ،میزان رضایت پایین از مسئوالن و عدم تجانس فرهنگی مشارکت
اجتماعیدرسطحپایینیقراردارد.بهبودحکمرانیملی؛ ارتقاءحکمرانیخوبپیامدهای
منظورهاینظیربهبودشاخصهایکمیهمچونتولیدملیوتقویتشاخصهایکیفی

دو
نظیرکاهشهزینههایاجتماعیرشداقتصادی،حفظمنابعبرایآیندگانوتداومرشدرا
بههمراهدارد .
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شکل  .3میزان جابجایی عوامل در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
جدول  .1پیشرانهای استراتژیک تأثیرگذار (مستقیم و غیرمستقیم)
ردیف
0

عوامل استراتژیک (تأثیرات
مستقیم)
تدوینراهبردهایملیکاهش
فقرشهری

اختصار

رتبه

C.N.S

(0-)041

عوامل استراتژیک
(تأثیرات غیرمستقیم)
تدوینراهبردهایملیکاهش
فقرشهری

رتبه
110111

4

ارتقایسرمایهانسانی

H.CAP

(0-)041

ارتقاءسرمایهانسانیفقرا

110112

1

کاهشتورم

R.INFLA

(4-)041

کاهشتورم

1104:1

2

نهادینهسازیمشارکتاجتماعی


I.S.P

نهادینهسازیمشارکتاجتماعی 110111

(1-)00:

5

سرمایهگذاریدرحوزهمسکن


H.IN

سرمایهگذاریدرحوزهمسکن 14:::2

(2-)001

1
0

سرمایهگذاریدولتدرکاهش

فقرشهری
کاهشفساد

(مأخذ:یافتههایپژوهش )0210

COVER.IN

(5-)005

بهبودفضایکسبوکار


144504

RE.CORR

(1-)011

کاهشفساد

014:01
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بحث و نتیجهگیری
دردهههایاخیررشدبیرویهوشتابانشهرهادرایران،مشکالتشهریزیادیرادامن
زدهاست یکیازاینچالشهایاساسیشهرها،وجودمحالتناکارآمدوعجینشدن
آنان با فقر است که خود سرآغاز بسیاری از مشکالت شهری شده است و زمینهی
اینبافتهادرصدباالیی

ناپایداریرادربسیاریازشهرهافراهمکردهاست.باوجوداین،
هاینهفتهی

حالازظرفیتهاوقابلیت

ازجمعیتشهریرادرخودجایدادهاندودرعین
بسیاری برای توسعههای آتی درونشهری برخوردار هستند؛ اما پرداختن به فقرساکنین
بافتهای ناکارآمد شهرها و برنامهریزی برای ریشهکنی آن ،جدا از پرداختن به

امهریزی دقیق ،جامع و
واقعیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی نیست و مستلزم برن 
واقعگرایانهاست؛بنابراین،دانشموجودبرایمواجههبامسائلپیچیدهوموجودساکنین

فقیر بافتهای ناکارآمد نیازمند اتخاذ تصمیم و رویکرد کارآمد است .ازاینرو،
آیندهنگاری استراتژیک» ضمن تشخیص بهترین فرصتها و شناسایی واقعیترین
« 
آمادگیمارادررویاروییبامسائلشهریبهویژهفقرشهریرسوخکردهدراین

تهدیدها،
دهدتاازپیامدهایفاجعهبارافزایشفقرشهریدربافتهایناکارآمدو


هاافزایشمی

بافت
مسئلهداردرامانباشیم.شواهدوقرائنزیادیازرابطهبینتوانمندسازیواثربخشیتوسعه

در سطح کالن اجتماعی و سطوح خودجوش اجتماع 0حکایت دارند .رویکردهای
توانازطریقحکمرانیخوبتقویتکردکهاینمسئلهنیزبهنوبهخود

توانمندسازیرامی
اینترتیب زمانی که شهروندان در این فرایند درگیر
چشمانداز رشد را ارتقاء میدهد .به 

مسئولیتپذیری

میشوند و صدای خودشان را رساترمی کنند و تقاضای پاسخگویی و

بیشتری میتوانند مطالبه کنند .بر این اساس ،پژوهش حاضر طی دو مرحله درصدد
ترینپیشرانهایتوانمندسازیساکنینفقیر بافتهای ناکارآمد نفت


شناساییاستراتژیک
شهرآبادان در افق  0241بوده است .در مرحله اول ،عوامل اولیه و مؤثر در جهت
توانمندسازیساکنینفقیربافتهایناکارآمدآباداندر 5شاخه) اقتصادی،اجتماعیو

1. Grassroots Community
2. Empowerment.Agenda
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طبقهبندیوتفکیکشدند.در مرحلهدوم
فرهنگی،مدیریتی،کالن،کالبدی)شناسایی ،
افزارمیکمکوروشتحلیلساختاری


پیشرانمنتخبتوسطخبرگانبهکمکنرم
 51
تجزیهوتحلیلشدند،کلیدیترینپیشرانهایاستراتژیکدرجهتتوانمندسازیساکنین
اجتماعی)میباشند.در

فقیربافتهایناکارآمدنفتشهرآبادانازشاخههای(اقتصادی،

بررسیچگونگیتأثیرگذاریمستقیممتغیرهایکلیدیبرهمدیگر؛قویترینرابطهدراین

سیستم شامل متغیرهای (بهبود فضای کسبوکار ،تدوین راهبردهای ملی کاهش
فقرشهری،کاهشبیکاری،حکمرانیخوبشهریوارتقایسرمایهانسانیفقرابیشترین
فقردربافتهایناکارآمدشهرآبادانرادرافق

اثرگذاریبریکدیگرجهتتوانمندسازی
نهادینهسازی مشارکت

 0241دارند) و در رابطه غیرمستقیم متغیرهای (کاهش تورم ،
نتایجحاصلهنشانمیدهددوعامل،

گذاریدرحوزهمسکن)میباشند .


سرمایه
اجتماعی،
ارتقاسرمایهانسانیوتدوینراهبرهایملیکاهشفقرشهریدوپیشراناستراتژیکبسیار
تأثیرگذاربرتوانمندشدنساکنینفقیراینبافتهادرافق0241خواهندبود.حتیاگراین
بافتها احیا و بازسازی کالبدی شوند ،در صورت عدم توانمندسازی ساکنین فقیر

بافتهایناکارآمدشهرآبادانچونمعموالًتواناییسکونتدربافتهایمناسبشهریرا

ندارندبهدیگربافتهایفرسودهمنتقلخواهندشد.عمالًتنهامشکلیکبافتفرسودهبه

دیگر بافتها منتقل میشود .دولتهای آینده باید بر تقویت سیاست زمین به نفع فقرا،
بسیج منابع خصوصی و محلی فقرا ،بهبود محیط کسبوکار متمرکز شوند .در تدوین
راهبردهایملیکاهشفقردولتهادرهمهسطوح،توسعهیکسیستمنظارتوارزیابی

دقیقوایجادمکانیسمخروجبرایمحالتفقیرآبادانتمرکزکنند .دولتدراینعرصه
ولیهرچهسریعتربایدکارمردمرابه

بهطورموقتپیشرو،محرکوحتیمجریباشد،

آنها واگذارد و به وظایف اصلی خود که سیاست واگذاری و بسترسازی توسعه است

بپردازد .
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پیشنهادهای عملیاتی
برنامههای
 ادغام طرح های توانمندسازی در استراتژی توسعه ملی و سازماندهی  فقرزداییدرمقیاسبزرگبابرنامههایهدفمندبرایزنان،کودکان،معلوالنواقلیتهای

قومیدراینبافتها
 ایجاد مسکن ارزانقیمت و قابل استطاعت و استفاده از تجربیات جهانی در اینزمینه
 آموزشتسهیلگراناجتماعیدرخصوصایجاداعتمادباهدفمشارکتبیشتردربافتهایناکارآمدشهرآبادان 

 ایجادزمینهفعالیتبرای  NGOها ریزیبرنامهجامعبرایتوانمندسازیوسپسساماندهیبافتهایناکارآمد


طرح
بارویکردحکمرانیمحلیخوب،بلندمدتوریشهمحور 
بهصورت
 تماممنابعبرایکاهشفقراعمازبخشدولتیوخصوصیدراینبافت مستمربسیجشوند.

جبرانخساراتاقتصادیمرتبطباشوکهایاقتصادیناشیازتورمتوسطدولت .هایبهداشتیسهالیهدرسطحروستا،شهرومحالتناکارآمددر


سیستممراقبت
شهرآبادانتقویتشود .
 ایجاد مدلهای گروهی توانمندسازی مبتنی بر زنان ساکن در این بافتها جهتتوانمندسازیهمهجانبهزنان .
راهحل اجرای طرحهای توانمندسازی در آبادان در توسعه همگون محالت و
 طرحریزیاقتصادپویایشهریکهازبطنجامعهبرخواستهباشد .

مزیتهاوظرفیتهاییکهدر

شاهکلیدرفعمشکلبیکاریاست 
 بازاردر آبادان کشورنیستکهبایدازاینمزیتهابرای

منطقهآزاداروندوجوددارددرهیچ منطقهآزاد
جذبسرمایهگذارنیزاستفادهکرد .

-اصالحشبکهبرقاینشهردربخشهاییازمحالت .
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 صدور سند برای واحدهای مسکونی منطقه ذوالفقاری و سایر محالت قدیمی وناکارآمد ،رسیدگی  به وضعیت مسکن مهر و ملزم کردن سازمان بنادر و دریانوردی به
پیگیریتوسعهاینمحالت .
ایدربافتبهعنوان


هایتجاریباعملکردفرامحله

کارگیریظرفیتکاربری
  -
به
مشوقجذاببرایمشارکتوسرمایهگذاریبخشخصوصی .

 شناسایی و مذاکره در خصوص محیط سرمایهگذاری داخلی از طریق بررسیهایکارآفرینانفقیرخردهپادربافتهایناکارآمدشهرآبادان .


هاوفعالیت

بنگاه

پیشنهادهای مطالعاتی
 در این پژوهش به دلیل محدودیت فرصت و نبود اطالعات جامع و دادهایپیشرانهای استراتژیک در زمینه زیستمحیطی بافتهای ناکارآمد نفت شهرآبادان

هایتکمیلیدرخصوصآیندهنگاری

موردبررسیمفصلقرارنگرفتوجاداردپژوهش
زیستمحیطیابنبافتهاانجامپذیرد .

 در پژوهشهای آتی برای نتایج دقیقتر از شناسایی پیشرانهای استراتژیکتوانمندسازیوکاهشفقرازمیکمکفازیبهرهگرفتهشود .
برایتحقیقاتآتیپیشنهادمیگرددازروشاسمیکپروب-اکسپربرایتشخیص
هایتوانمندسازیفقرموجوددربافتهایناکارآمددرچارچوبروش

محتملترینآینده

سناریوهااستفادهگردد .
درادامهمطالعاتهرکدامازکالنروندهایشناساییشدهبهتفکیکوبااستنادبهآماروروندهایکمیموردتحلیلقراربگیرند .

تعارض منافع
تعارضمنافعوجودندارد .
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سپاسگزاری
آوریاطالعاتودادههایالزمبرایانجاماین


نویسندگانازتماممتخصصینیکهدرجمع
تشکرمیکنند .

پژوهشهمکارینمودند،
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منابع
بانکجهانی( .)0110گزارشتوسعهجهانی 4110- 4111مبارزهبافقر(ترجمهسازمانمدیریتو
برنامهریزی کشور و دیگران) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی

کشور 
حیدرمنش،شیالن،صابری،حمید،اذانی،مهری،گندمکار،امیر.)0210(.تحلیلپراکنشفقرشهریدر

بافتهایناکارآمدبااستفادهازسیستماطالعاتجغرافیایی(مطالعهموردی:نفتشهرآبادان).

مطالعاتساختاروکارکردشهری 10.22080/usfs.2022.3700،
حیدری سورشجانی،رسول،غالمی،یونس،موسوی،مهدی(.)01:1بررسیتأثیراتفقرشهریبر
ساختارفضایی-کالبدیبافتقدیمیشهرها(مطالعهموردی:محالتسلطانمیراحمدو درب
اصفهانشهرکاشان) ،مطالعاتنواحیشهری ،سالچهارمپاییزوزمستان 01:1شماره00
 doi: 10.22103/JUSG.2018.1952
توانمندسازیسکونتگاههایغیررسمیباگذراز

خیرالدین،رضا،صالحیمقدم،علیرضارضا(.)0211

رویکردنیازمبنابهداراییمبنا؛(موردکاویمحلهفرحزادتهران).فصلنامهبرنامهریزیتوسعه
شهریومنطقهای6(17), 29-58. doi: 10.22054/urdp.2021.59544.1304،


رسولی،محمد،احدنژادروشتی،محسن،حیدری،محمدتقی،مشکینی،ابوالفضل.)0211(.تبیینعوامل

هایناکارآمدشهری(مطالعهموردی:شهرزنجان) .فصلنامهعلمیوپژوهشی


دهندهبافت

شکل
نگرشهاینودرجغرافیایانسانی ..22-41.)0(02،

عیسی زاده،اسماعیل،پریزادی،طاهر،عیسی زاده،وحید.)0210(.توانمندسازیمحالتدارایفقر

شهری (مطالعه موردی :محلهی اسماعیلآباد ،منطقه  0:شهرداری تهران).  .نشریه علمی
جغرافیاوبرنامهریزی doi: 10.22034/gp.2022.48146.2896،

کالنتری،محسن؛مشکینی،ابوالفضل،پیری،عیسیوزرینکاویانی،عظیم.)01:1(،تحلیلساختاری
موانعتوانمندسازیاجتماعمحوردرمناطقاسکانغیررسمی(مطالعهموردی:محلهبانبرزشهر
پژوهشوبرنامهریزیشهری،سال،01شمارۀ،11صص 1-40.

ایالم)
حبیباهلل؛ یعقوبی ،نورمحمد؛ بذرافشان ،جواد
مرادزاده ،عبدالباسط؛ قاسمی ،محمد؛ ساالرزهی  ،

( .)01:0توانمندسازیاجتماعمحور:ارزیابیظرفیتسرمایۀاجتماعیذینفعانمحلی،مدیریت
سرمایهاجتماعی 544:2-511.،
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 طراحی مدل توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای اقشار متوسط و کمدرآمد،)01:2( ، سعید،معیدفر
پاییز،طرحیبرایموسسهکاروتأمیناجتماعی،جامعهباتکیهبرمشاغلخانگیوتعاونیها

 01:2
هایغیررسمیباتأکیدبرروشهایساماندهیو


شهرومسئلهسکونتگاه
،)0211(رضاعلی،محسنی
 شماره،31 دوره،مطالعاتتوسعهاجتماعیایران،شهرساری:توانمندسازیآنمطالعهموردی
 32-331  صفحه،3011  بهار،2
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