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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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 یمؤثر بر فقر جهت توانمندساز کیاستراتژ یها شرانیپ ییشناسا

در  ینگار ندهیآ کردیناکارآمد نفت شهر آبادان با رو یها بافت

 0241افق 

درمنشیحالنیش
دانشگاه آزاد آباد،  واحد نجف، یشهر یزیر و برنامه ایجغراف یدکتر یدانشجو

 رانیا، آباد نجف، یاسالم
 

 رانیآباد، ا نجف، یآباد، دانشگاه آزاد اسالم واحد نجف، ایجغراف اریاستادیصابردیحم
 

 رانیآباد، ا نجف، یاسالمآباد، دانشگاه آزاد  واحد نجف، ، ایجغراف اریاستادیاذانیمهر
 

 رانیآباد، ا نجف، یآباد، دانشگاه آزاد اسالم واحد نجف، ، ایجغراف اریدانشگندمکارریام

  چکیده
هاوتهدیدهااینمسیردرکاهشفقرشهریدرشهرآبادانبدونرویکردتوانمندسازیوشناختفرصت

پیشران شناسایی لذا شد. نخواهد محقق آینده برنامههای جهت برایریزیاستراتژیک اصولی های
باشد.هدفاینپژوهشمی0241هایناکارآمدنفتشهرآباداندرافقتوانمندسازیساکنینفقیربافت

انداز:افزارهایمورداستفادهعبارتهاونرمباشد.تکنیکاستراتژیکمی نگاریروشپژوهشازنوعآینده
پویشمحیطی اثراتمت، قاطعتحلیل نظراتخبرگان، نرم، متغیرهایبخشMicmacافزار هایعوامل.

سیستمشکل اقتصادی بر اجتماعیبیشترینتأثیرگذاریرا بافتو هایناکارآمدگیریتوانمندسازیفقر
داشته آبادان بودهشهر دارا تأثیرگذاریرا درجه مدیریتیکمترین کالبدیو ابعاد و پیشراناند هایاند.

فقرااسترا انسانی سرمایه ارتقای تژیکشامل فقرشهری، کاهش ملی راهبردهای تدوین سازینهادینه،
گذاریدرگذاریدولتدرکاهشفقروسرمایهسرمایه،کاهشفساد،کاهشتورم،مشارکتاجتماعی
باشد.حوزهمسکنمی

  .کیاستراتژ ینگار ندهیآ، بافت ناکارآمد، یتوانمندساز :ها واژهکلید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

واحدنجفآباداست.یاسالمدانشگاهآزاددرمنش،یحالنیشیهازرسالهدکترمقالهحاضربرگرفت
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 مقدمه و طرح مسئله

ترینچالشبشراست.شهرنشینیشتابانشهرهایایرانبعدازکنیفقربزرگریشه مسلماً

هایفرسودههایناکارآمددربطنشهروتشکیلبافتگیریبافتسازشکلزمینه،21دهه

)رسولی شد شهری چالش02:0211، از یکی شهری فقر بافت(. در اصلی هایهای

،فرهنگی-هایاجتماعیباشدکهدرابعادمختلفیچونمحرومیت)فرسوده(میناکارآمد

همکاران-کالبدی و )سورشجانی است یافته ظهور فضایی مسئله0:01:1، و(. فقر ی

نابرابری درکشورایراننیزنمودفضایی،یعدمنگاهعادالنهبهفضایسرزمیندرنتیجه،

هایرشهریباعناوینمختلفیهمچون؛سکونتگاهیفقهاستمسئلهپیداکردهاست.دهه

غیررسمی ناکارآمدبافت، های میبافت، قرار مورداشاره فرسوده طرحهای ،هاگیرد.

،اماآنچهشاهدشهستیم،شوندهاوقوانینمختلفیبرایمقابلهبااینمسئلهتدوینمیبرنامه

(.0:0211،صابریوهمکاران،منشترشدنابعادمسئلهاست)حیدرترشدنوژرفگسترده

نوشتدرجهانی4110دردسامبر«0توماسفریدمان»نویسمشهورنیویورکتایمزمقاله

تعاملفزاینده با محله، در که فقیر گرفتنمشکالتمردمان هاینامناسبزندگینادیده

 اخواهندآمدآنانبهدیدارشم،ایدکنندغیرممکناست.شمااگربهدیدارآناننرفتهمی

(Bright et al., 2003:23)توسعهوپیشرفتطبقاتپایینجامعهبهدموکراسیوحقوق.

 (.04:4101،شود)گرامینبشرمنجرمی

دهدازامروزتصویرآیندهنحوهتوانمندسازیشهروندانفقیربهمااینامکانرامی

هبافقردرآیندهکهازامروزبایدهایمربوطبهمبارزبررسیشودچهنوعاقداماتوبرنامه

تأکیدقرارگیرند مورد یا اجرا فقریکتهدیداستتوانمندسازینوعی، پیگیریشوند.

خانواده )اکثر بقا قبلراهکار فقر تهدید مقابل دفاعیدر برمیراهبرد گزینند(هایفقیر

است.

آبشیرینایرانآبادانشهریدرجنوبغربیایرانمحصوردربیندوررودخانه

پاالیشگاهیباقدمتی،بهمنشیرواروندروداست.دارایدوبندرتجاریآبادانوچوئبده

قرن یک از بیش پتروشیمی، بین، المللیفرودگاه صنعتیشهرک، های هایپتانسیل،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thomas Friedman 
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شیالت کشاورزیو آزادظرفیت، بندر پزشکیو تجاریو هایباالیتوریستیازجمله

 است. بهتجاری توجه با مشکالتمهمولی از یکی با آبادان امتیازاتذکرشده تمامی

نشینیدرگیراست.براساستقسیماتفقروبافتناکارآمدوحاشیه،کشوریعنیبیکاری

یشهریبامحله22مشتملبر،01:1کالبدیشهرمشاورطرحآمایششهرآبادانسال

5415مساحت شهر بافتفرسوده پژوهشبههکتاراست. این در که بافتآبادان عنوان

 41محلهاست.11براساستقسیماتشهرداریشهرآباداندارای،شودناکارآمدبیانمی

درصدمنظرعمومیشهرآبادانشاملبافتناکارآمداستو21درصدمساحتشهریو

هزارنفردر11ازاینشهرستانازایننظردرردهسوماستانخوزستانقرارداردکهبیشتر

11درجهو11(.اینمحالتدر41:01:1،کنند)شهرداریآباداناینمحالتزندگیمی

دقیقه15درجهو21دقیقهتا44درجهو21دقیقهعرضشمالیو21درجهو11دقیقهتا

(الزمبهذکراستشروعتوسعهشهرآبادانوتبدیل0-0اند.)شکلطولشرقیواقعشده

نبهشرکتشهراززماناکتشافاولینچاهنفتدرمسجدسلیمانوتسلطاستعماربرآ

منابعنفتیایرانشروعشدوبهعلتمالکیتانحصاریشرکتنفتبربخشبزرگیاز

بازسازیکاملویرانه عدم و فیزیکیچندانیاراضیشهر توسعه هایجنگتحمیلیاز

وبخشاعظمیازمرد نبوده بافتبرخوردار هایناکارآمدزندگیمیمدر 02/12کنند.

)حیدرمنش است آن تظاهرات با فقر گرفتار آبادان شهر ناکارآمد بافت پهنه ،درصد

همکاران دربرطرفکردن4:0210، اهمیتتوانمندسازی به توجه پژوهشبا این در .)

هایمؤثربراینانبهبررسیپیشر،هایآیندهفقرشهریودستیابیبهتوسعهپایداردرسال

هایناکارآمدشهرآباداناست؛بنابراینجهتتوانمندسازیساکنینبافت0241امردرافق

-0گونهمطرحکرد؛تواناینمسئلهاصلیاینپژوهشکهبهدنبالپاسخبهآناسترامی

بافتمهم فقیر ساکنین توانمندسازی آینده بر استراتژیک و مؤثر روندهای هایترین

اینعواملدرتوانمندسازیساکنینفقیر -4اند؟کدم0241ناکارآمدشهرآباداندرافق

گذارند؟هایناکارآمدچگونهبرهمدیگرتأثیرمیبافت
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 (پژوهش یها افتهیمأخذ: موقعیت محالت ناکارآمد شهر آبادان ) 0شکل 

 
 (0:0410، نقشه تحلیل فضایی فقر چندبعدی شهر آبادان )حیدرمنش و همکاران .2شکل 
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های فقر چندبعدی در سطح محالت ناکارآمد شهر مساحت و درصد پراکنش فضایی پهنه. 0جدول 

 آبادان

 هاپهنه
 مساحت )مترمربع(

 درصد مقدار

 11/01 12/0422501 خیلیمرفه

 0/10: 1:001:4/:4 مرفه

 15/41 :01/4:44:1 متوسط

 1/44 12/4015114 فقیر

 52/00 21/0202412 خیلیفقیر

(0210:02،مأخذ:حیدرمنشوهمکاران)

 
 (پژوهش یها افتهیمأخذ: های بافت ناکارآمد شهر آبادان )موقعیت و اسامی محله .3شکل

 های بافت ناکارآمد شهر آبادانلهاسامی مح

-1سلیچغربی-0فیه-1منازلشرکتی-5امیرآباد-2فازدو-1کویملت-4آبادشاه-0

-02سلیچشرقی-01بریم-04بهارغربی-00فرآباد-01هاللبریم-:کویفرهنگیان

-41کارگردو-:0کارگریک-01سیکلین-00کویبهار-01بهار-05قدسشرکتی

 جنوبیاحم-44امیری-40کفیشیه -45کویکارون-42احمدآبادشمالی-41دآباد
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 -41سده -40بوارده -41دریا پلیس -:4کوی -11ذوالفقاری -10جمشیدی

 .الوانیه-11احمدآباد-14جمشیدآباد

 پیشینه مطالعاتی پژوهش

دیمن ،(4144)0 عنوان با پژوهشی گروه»در امنیتچگونه بر )توانمند( خودیاری های

گذارنددرجارکندغذاییومهاجرتفصلیتأثیرمی هندشرقی، باهدفبررسیواکنش«

اینمقالهباترکیبهفتسال،هایاقلیمیواجتماعیهایخودیاریدربرابرشوکگروه

اصلیداده یکآزمایشمیدانی از خانگی های است.، پرداخته موضوع این بررسی به

توانندبهفقرابرایمقابلهباهایمالیوخودیاریمحلیمیدهدکهانجمنهانشانمییافته

شوک اجتماعیکمککنند. طریق (4144آلینکن)هایاقلیمیو توانمندسازیاز در

اتتوسعه)چین(ارتقایفناوری:مسیریبرایکاهشفقربرایزنانچینیازمنظرارتباط

ازجملهمدلیاز،کندبودهاستاینمقالهسهشکلاصلیکاهشفقرزنانراخالصهمی

رسانه از که اینترنتی مشهور استفادهافراد فروشمحصوالتمحلی برای اجتماعی های

یادگیریمی یکپلتفرم ایجاد در دولتکه از مدلی کنند. فروشآنالین، آموزشو

ورهبریمی هایدولتمدلترکیبیازراهنماییکند؛ وترویجتوانمندسازیشرکت، ها

ها.رسانه

آتوز در4144»)4آنلی اقدام و مشارکت طریق از جامعه توانمندسازی در )

پرداخت.هدف«ریزیراهبردیجهتحفاظتازمحلهتاریخیهمامشنگولترکیهبرنامه

نتایجنشاندادآنتولیددانشمعناداربرایجامعهدرجهتارت قاءواحیایمحلهاست.

حمایتشهرداریوواگذاریمحلهبهسرنوشتخودباعثفرسودگیتدریجیوازعدم

هایتاریخیوفرهنگیشدهاست.بینرفتنارزش

زاده عیسی ،( همکاران و (0210اسماعیل ، عنوان با پژوهشی توانمندسازی»در

بندیبااستفادهازمدلکمیسطح«شهرداریتهران:0منطقه،محالتدارایفقرشهری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Timothee Demon 
2. Anlı AtaövZ. 
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.نتایجنشاندادبرایرفعفقرساکنینQSPM .مدلARC GIS افزارنرم،(Vikor)ویکور

هدف محله تشکل، هویتتقویت حفظ و همبستگی ایجاد در محلی خودجوش های

ودتحتعنوان(درمقالهخ0210ایاهمیتزیادیدارد.اقتصادعلیرضاوهمکاران)محله

آبادنشینمحلههمتبررسیرابطهتوانمندسازیبرارتقاکیفیتزندگیشهروندانحاشیه»

اصفهان )توصیفی« پیمایش راهبرد نوع از کمی رویکرد بر مبتنی پژوهش -روش

نتایجپژوهشبیانمی بودهاست. کندکهبینتوانمندسازیوکیفیتزندگیهمبستگی(

مثبتو11/1) رابطه داردمعنی( داریوجود همچنینبینتحصیالت، کیفیت، درآمدو

محسنی)زندگیتفاوتمعنی گردید. عنوان0211داریمشاهده تحقیقیبا در و»( شهر

سکونتگاه روشمسئله بر تأکید با غیررسمی آنهای توانمندسازی و ساماندهی ،های

سکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی دباهدف غیررسمی ساریهای شهر ر پرداخت«

بروزمشکلمسکنو،نارضایتیاجتماعی،نشانازشدتمسائلاقتصادی،هایطرحیافته

 محیطیوبهداشتیدارد.تشدیدمسائلزیست

پیشینه اجمالی مطالعه به توجه پیشران با رویکردشناسایی با استراتژیک های

بافتآینده به مختص شهری فقرای توانمندسازی در سایرنگاری در ناکارآمد های

سکونتگاهپژوهش کالبدی بهسازی و توانمندسازی بر بیشتر نبوده موردمطالعه هایها

هایناکارآمداند.برخالفمطالعاتپیشینمبنیبراینکهبافتغیررسمیبهمطالعهپرداخته

برخوردارتلهفضاییفقرهستنددرنفتشهرآبادانبهدلیلشرایطویژهآنازفقریکپارچه

(.درمرحلهبعد4-0هاشناساییشد.)نقشهنیستونقاطمرفهومرفهنشیننیزدراینبافت

نگرهیچاشارهمعقولیدرادبیاتموجودپیدانشدکهشایدازرویکردتوانمندسازیآینده

اهدهندهکمبودکاردراینعرصهباشد.وجهمتمایزدیگراینپژوهشباسایرپژوهشنشان

هایناکارآمدباتأکیدبرایندیدگاهبافت درایناستکهدرتوانمندسازیساکنینفقیر

و کالبدی مشکالت برای را صرف مالی منابع تزریق و ساختمان مهندسی دیگر که

نمی دانداجتماعیراهگشا مشارکت، حمایتبخشعمومیو مهندسیاجتماعیبا بلکه

 موردنظر آینده به دید با بافتفعال این در بتوان تا برنامهاست با فقرشهری ریزیها

رانده بهحاشیه و درازمدتجوامعفقیر کاوشدرآینده بلندمدتکاهشداد. ایزمینه،
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آینده که میاست آیندهنگری کند تکیه آن بر حکمرانیتواند و فقرا طرفدار نگری

 سالآیندهدارند.41بینیکنندهنقشمهمیدررهاییمردمازفقردرطیپیش

 مباحث نظری

توسعهطورمعمولدرکشورهایدرحالبه وشهرداریرشدشهریازظرفیتدولت، هاها

بیشتراستواینمقولهباعث،هایمناسببرایجمعیتبرایارائهخدماتوزیرساخت

،زادهویژهشهرهایبزرگاینکشورهاخواهدشد)عیسیتشدیدفقرشهریدرشهرهاوبه

ها؛فقرشهریپدیدةچندبعدیاستوشهرنشینانبهخاطربسیاریازمحرومیت (0210:14

هایاشتغالازجملهعدمدسترسیبهفرصت هایمناسبمسکنوزیرساخت، نبودتأمین،

اند.فقرشهریآموزشوامنیتفردیدررنجومضیقه،اجتماعیودسترسیبهبهداشت

پذیریوبردهنبودهواشارهبهشرایطناپایدارمنجربهآسیبهاینامویژگیتنهامحدودبه

آسیب مقابل در )ناتوانی دارد نیز بافتBaharoglu & Kessides, 2002: 2ها های(.

ایپیچیدهباروابطوتعامالتسیستمیپیچیدهیاپدیده،هاناکارآمدوفقرموجوددرآن

اجرایراهبرد،جلوگیریازگسترشاینپدیده،اثرهایسوءآنیواسطهمبهمهستند؛وبه

رهیافتتوانمندسازیرا0:11کند.بانکجهانیدردههتوانمندسازیساکنینراطلبمی

اسکان ساماندهی تخلیهبرای رویکردهای جایگزین که کرد مطرح غیررسمی ،های

تخریب بهسازی، خدماتو و زمین ایندادن دادنهایکالبدیشد. قرار با رویکردها

نیازمند اجتماعاتساکندراینمناطقدرجایگاه بهشکلیمانعازرشدوتوسعهآن، ها

(.1:0211،زاشدهبود)خیرالدیندرون

 1مفهوم توانمندسازی
دادن شکل برای اقدام و افراد انتخاب آزادی بسط گسترشو مفهوم به توانمندسازی

اینمفه است. آزادیفقرازندگیافراد تصمیماتاست. و منابع بر معنایکنترل به ،وم

هاوبازارهاتهدیدویژهازسویدولتبه،قدرتیشدتازطریقعدمامکانابرازنظروبیبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Empowerment 
2. Narayan 
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ومطالعه4111–4110گزارشتوسعهجهانسال (:4111:5،وسایرین0شود)نارایانمی

اقتصادیو،فرهنگی،هایبسیارمتفاوتاجتماعیجنبهثابتکردکهدربین«4صدایفقر»

قدرتیاستکهصداییوبیبی،شودعناصریمشترکیکهمنجربهطردفقرامی،سیاسی

فقراقادربه،شودتاصدایآنانبهگوشبرسد.درمواجههباروابطنابرابرقدرتمانعمی

هاوجامعهمدنینیستند.ایندولت،گاندهندوام،تأثیرگذارییامذاکرهباصنفبازرگانان

به داراییمسئله انباشت برای آنان توانایی بر تأثیرشدت فقر گردونه از خروج و ها

(4114،015،)بانکجهانی.گذاردمی

 رویکرد توانمندسازی

توانمند دارد؛رویکردهای تأکید فقرا عمل و انتخاب دامنه آزادی ارتقای بر سازی

ردیگعبارتبه فقیر، توانمندسازیاقشار )بانک، حیاتیاست. بسیار برایاثربخشیتوسعه

جهانی توربافی4110:11، حتی و آموزشماهیگیری مصداق )به توانمندسازی راهبرد )

تهیبه پیظرفیتجایماهیدادنبه در اجتماعاتبرایحلمشکالتدستان( سازیدر

اندیشهآن با ها ، بازویخود برایدستآنمنابعو اییابیبهچنینمرحلههاست. به، نیاز

پایه بر که است نوینی شهری حکمرانی و اداره مداریشیوه قانون های ،شفافیت،

هاراهارابزدایدوآندستنسبتبهحکومتپاسخگوییوبدبینیتاریخیاجتماعاتتهی

(41:01:0،بطلبد.)موسویپورشانبهمشارکتهایانسانیاجتماعیومالیباتمامسرمایه

توسعهراازپایین،هایغیردولتیرویکردتوانمندسازیبامحورقراردادنمردموسازمان

هایغیردولتیومردممحلیسازمان،برد.محلیگراییپیشمیوازدرونجامعهبه،بهباال

مهم ازجمله هستند مردمی توسعة متغیرهای همکار (ترین و انمرادزاده ،01:0 :511 .)

ارتباطی رویکرد سه از توانمندسازی که است آن از حاکی موضوع ادبیات ،بررسی

 انگیزشیوشناختیبهشرحزیرموردمطالعهقرارگرفتهاست.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Voice of the Poor 
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 تشریح رویکردهای توانمندسازی. 2جدول 

 ردیف
نوع 

 رویکرد
 مفهوم رویکرد

0 
رویکرد

 ارتباطی

رهبر،معنایتفویضاختیاروفرایندیاستکهازطریقآنبه،توانمندسازی،ازایندیدگاه

 یامدیرسعیدرتقسیمقدرتخودبینزیردستانشاندارد.

(Bowen&Lawler,1992:35) 

4 
رویکرد

 انگیزشی

هرراهبردیکهبهافزایشحقتعیین توانمندسازیریشهدرتمایالتانگیزشیافراددارد.

توانمندیآنانرادرپی،گیری(وخودکارآمدیمنجرشودتصمیمخود (هایکاریفعالیت

 (Conger & Kanungo, 1998: 474خواهدداشت)

1 
رویکرد

 شناختی

رأسآننظریه در که اینرویکرد دارندپردازان ولتهاوسقرار توماسو ها که، معتقدند

نمی و است چندوجهی موضوعی یکمتوانمندسازی پایه بر صرفاً خاصبهتوان فهوم

 ,Kenneth & Velthouse, 1990, 667; Spritzer, 1995 بررسیآنپرداخت.

1443; Robbins, 1993, 680 



 
 (10:0334،مدل مفهومی رویکردهای توانمندسازی )معید فر .4شکل 
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 اهداف توانمندسازی

توانمندسازیدرادبیاتتوسعه رویکردعدمتمرکز، تفویضانتقالابتکاراتبهجامعهبا

تمرکززداییرویکردیجدیددرجهانامروزاستکهحکومت هاقدرتاست. قدرت،

دهندویژهفقرااختصاصمیمسئولیتاقتصادیوبرخیامورسیاسیرابهمردمبه،اجرایی

بحثتوسعهمشارکتی،کهدرآنمفهوممشارکتنهفتهاست.بهعبارتیدرتوانمندسازی

ابعادمختلفآناست اختیاراتودر اینمشارکتممکننیستمگرآنکهبخشیاز و

اجرایطرحتوانمندسازیبایدبهکاهشفقر ،قدرتدرمیانمردمانجوامعتوزیعشود.

زندگی باالی کیفیت و رفاه افزایش تصمیم، در ومشارکت شود منجر را گیری

(1::4110،هایمانعتوسعهرادرجامعهبزداید.)بانکجهانیفرهنگخرده

 بافت ناکارآمد

همکاران ارگانیک)صداقتو بافتمفهومیفضاییو همچنینمحصولیاز01:1، و )

دانه(UNEP, 2016مورفولوژیشهریاست بافتهرشهر؛ ،بندیفضایکالبدیشهر(

وچگونگیوفاصله (Khayami, Fakhri, 2019:5آمیختگیعناصر)جمعشدنودرهم

 را شهری عناصر میبین )معین یعنی (Adavoudi Jolfaie, 2016کند ناکارآمد پهنه

تسهیالتناکافییانامناسببا،ریزیناقصومعیوببرنامه،ایکهبهعلتویرانیمحوطه

،رسانهایآسیبوجودکاربری(Roshan Ali & Andalib, 2018:32کاراییضعیف)

 ,.Gorjina & Amin, 2016, Kalantari et alوجودساختارهایغیرایمنومیزانجرائم)

شهری (2019 خدمات فاقد زمین، دارای یا  هایمتروکه باشد شده  Reza)خالی

Hassani&Abdolahzade2016, 1957)درواقع در ایاستکهبافتناکارآمدمحوطه،

بهرشدشهرآسیبمی رسانندیاشرایطفعلیآنحداقلچندشرطناکارآمدیکهاساساً

از میمانع شوندآن اجتماعیایجاد، ناتوانیاقتصادییا یا کند را احداثمسکن روند

(.Deng&deng, 2015کنند)می
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 نگاری استراتژیک آینده

آینده تعریف بهدر استراتژیک ونگاری شناخت جهت یکپارچه رویکرد یک عنوان

هایاجتماعیونیزپدیدهتغییر،بازارهایجدید،رقبایآینده،هایجدیدتشخیصفناوری

 ریزیاستراتژیکمعرفیشدهاست.ینتایجتشخیصزودهنگامدربرنامهیافتهادغامنظام

(Mietzner& Reger, .2009:134)نگاریاستراتژیکتوجهبهروندتغییراتجهانیآینده

چالش دهایتوسعهعلمیوفناوریتحمیلیاستکهازطریقیکرویکربرایمقابلهبا

براساسشرایطحالحاضرساختهمی اینایدهکلیدیکهآینده عمل،شودمشارکتیبا

،دربسیاریازتحقیقاتموجوددراینحوزه(Coelho & Galvão, 2012:267)نمایدمی

استراتژیکبهآینده مرزهاینگاری از تجاوز و جهتنفوذ در معمول فرا قابلیتی عنوان

فر تصاحب و درک و نادیدهصتموجود دیگران توسط که است شده معرفی هایی

استراتژیگرفته توسعه و جدید معانی ساختن روشن امکان و برایشده پیشگیرانه های

 ,Barden, 2008, Sarpong, & Maclean)سازدباررافراهممیجلوگیریازنتایجفاجعه

آینده(2014 حوزه تحقیقات در نهان بهفرض استراتژیک آیندهعنگاری اقدامی نوان

 ,Sarpong)نگاریاستراتژیکمقدمتاًعملکردیمدیریتیاست.آناستکهآینده،محور

& Maclean, 2014)ریزیشهریازتأثیرنگاریاستراتژیکدربرنامهمطرحکردنآینده

نخست است. اصلی عامل دو نامطمئن، آینده و بیشتر ناپیوستگی از همیشهشهرها از تر

 دومروبرو هستند. آینده، کهادبیات است کرده ایجاد را تجربی شواهدی نگاری

استراتژیکمیآینده انعطافنگاری بر عالوه پذیریتواند قابل، نتایج مانندمالحظهبه تر

.(پژوهشیهاافتهیمأخذ:گیریمدیرانشهریونوآوریمنجرشود)بهبودتصمیم

 روش پژوهش و جامعه نمونه

 آیندهپژوهشحاضر رویکرد استراتژیکبا نگاری پیشران، شناسایی استراتژیکبه های

بافت برتوانمندسازیساکنینفقیر بررسیمؤثر به هایناکارآمدنفتشهرآباداناستو

اینپژوهشبراساسهدفکاربردی پردازدمیزانوچگونگیتأثیرگذاریاینعواملمی

براساسروشگردآوری استو نوعپو، نوعاز از برمبنایماهیتداده یشمحیطیو
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به همچنینکیفیو صورتتوصیفیاست. اساسروش، ماهیتبر هایجدیدعلمازنظر

پژوهیآینده ازمدل، استفاده با شدههایکمیوکیفیانجامتحلیلیواکتشافیاستکه

طرح در است. یک تدوین به کیفی پژوهش طریق از معموالً اکتشافی ابزارهای

هایدادهکیفیبهتعیینشود.برایاینمنظورباگردآوریوتحلیلگیریپرداختهمیاندازه

اینجنبههااصلیپدیدهموردبررسیپرداختهمیجنبه عنوانابعادموردنظربرایهابهشود.

داده گردآوری ابزار میتدوین منظور دادهها باشود. مصاحبه طریق از تحقیق این های

هایکیفیکهبندیشدهاست.درپژوهشآوریوسپسباروشدلفیرتبهبرگانجمعخ

وتعیینمیزاناتفاق وقضاوتافراد مبتنیبردیدگاه اساساً اکتشافیدارندو نظرازجنبه

می گرفته بهره پژوهشتکنیکدلفی این در آماری جامعه متخصصین12شود. از نفر

شهری اجتماعی، اقتصادی، آیندها، حوزه در دانشگاه میساتید معیارهایپژوهی باشند.

تسلطنظری از انتخابخبرگانعبارتبود عملی، تجربه تواناییمشارکتدر، تمایلو

طراحیپرسشنامه با درمرحلهدوم پژوهشودسترسیبود. ماتریسداده، هایمربوطبه

دونوع،ستفادهشد.دراینتحلیلآوریودرتحلیلاتأثیراتعواملازهمانخبرگانجمع

تفکیکمی هم از غیرمستقیم مستقیمو تحلیلتأثیراتاثر نتیجه از مستقیم آثار و شوند

عوامل ... و4،1،2هایآیدوآثارغیرمستقیمازطریقتوانعواملبریکدیگربهدستمی

می تحلیلمحاسبه با اصلیمی0هایمیکمکشود. استخراجعوامل روابطبینو توان

 پژوهش این در کرد. بررسی نیز را )اقتصادی51متغیرها عامل پنج قالب در ،متغیر

اجتماعی/فرهنگی مدیریتی، کالن، استخراج، کالبدی( محیط در و با MICMACشده

هااستخراجترینپیشراناندتادرنهایتاستراتژیکتوجهبهنظراتکارشناسانتحلیلشده

شوند ا، متقاطعتحلیل ثرات آینده، در گام نخستین ساختاری استراتژیکتحلیل نگاری

غیرمستقیم و مستقیم اثرات سپس و استراتژیکشناسایی متغیرهای گام این در است

عواملکالنومدیریتی،اجتماعی،شود.روندهایاقتصادیمتغیرهابرهمدیگرمحاسبهمی

بافت فقیر توانمندسازیساکنین ناکابر اینهای اما و دارند تأثیر آبادان نفتشهر رآمد

می آینده احتماالت فضای در چگونه یعنیروندها ما مسئله آینده روی بر توانند
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هایناکارآمدتأثیرگذارباشند.باکمیدقتبیشترمتوجهتوانمندسازیفقرموجوددربافت

ازروندهایدیگرهستندشویمکهبرخیازاینروندهامستقلنیستندبلکهخودمتأثرمی

تواندرنهایتبهایندرکرسیدافزاید؛اماچگونهمیکهاینامربرپیچیدگیمسئلهمامی

بیشتر روندها کدام و دارد موردمطالعه سیستم آینده بر بیشتری تأثیر روند کدام که

،نیندرکیگذارند؟برایرسیدنبهچتأثیرپذیرهستند؟وبهچهمیزانبریکدیگرتأثیرمی

، (Cross Impact Analysisروشتحلیلاثرمتقابلیاروشتحلیلتأثیربرگذر)متقاطع()

یکرویکردکاراومفیداست.

 
(پژوهش یها افتهیمأخذ: نمودار مدل مفهومی پژوهش ). 1شکل   
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 های پژوهش یافته

 اساسجدول می1بر بخشنشان این بیشتریننتایج متوسطدارای اثرگذاری که دهد

%10.04شدهودرجهپرشدگیماتریساندتعدادتکراردوباردرنظرگرفتهفراوانیبوده

اندوایبرهمدیگرداشتهشدهتأثیرزیادوپراکندهدهدکهعواملانتخاباستکهنشانمی

ماتریسبراساسشاخصدرواقعسیستمازوضعیتناپایداری هایبرخورداربودهاست.

درصدبرخورداربودهکه011شدگیایازمطلوبیتوبهینهبارچرخشداده4آماریبا

هایآناست.حاکیازرواییباالیپرسشنامهوپاسخ

 خالصه نتایج ماتریس اثرات متقاطع .3جدول 

Fillrate Total 

Number 

of 

threes 

Number 

of twos 

Number 

of ones 

Number 

of zeros 

Number 

of 

iterations 

Matrix 

size 

 

Indicator 

 

%10.04 4141 110 014 50: 204 4 51 the 

amount 

 ارزیابی تأثیرپذیر و تأثیرگذاری متغیرها

 تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر .4جدول 

  اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

متغیرهای 

پژوهش 

 اختصار به

 

 متغیرهای پژوهش

 

 ردیف
میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

051:12 0101:1 015 012 R.PLOY 0 کاهشبیکاری 

555001 1104:1 00 014 R.INFLA 4 کاهشتورم 

01:101 041105 010 :0 T.DEVE 1 توسعهگردشگریآبادان 

000101 111211 :: 14 FOR.INVES 2 گذاریخارجیسرمایه 

101512 5411:1 :4 01 PRIVA 5 سازیخصوصی 

121005 144504 001 001 IMP.BUS 1 وکاربهبودفضایکسب 

111101 014:01 15 011 RE.CORR 0 کاهشفساد 

501124 0220:1 11 012 In.san 1 المللیهایبینتحریم 

10141: 114151 12 11 Ex.fluc نوساناتنرخارز : 
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  اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

متغیرهای 

پژوهش 

 اختصار به

 

 متغیرهای پژوهش

 

 ردیف
میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

504142 11002: 01 11 Eco.sh 01 هایاقتصادیشوک 

151011 122111 :0 11 H.pric 00 قیمتمسکن 

11:151 11:415 1: 005 COVER.IN 
گذاریدولتدرسرمایه

 کاهشفقرشهری
04 

1:2411 14:::2 :1 001 H.IN 
گذاریدرحوزهسرمایه

 مسکن
01 

521100 2:1150 05 12 OIL.R 02 درآمدهاینفتی 

010104 011205 1: :1 E.GROWTH 05 رشداقتصادیکشور 

121141 011202 1: 011 D.P.F 
الگویغالباشتغالدر

 آینده

01 

 

2212:4 211401 10 52 E.L.O 
کارگیرینیرویکاربه

 بومیدرصنعتنفت
00 

544112 2:1014 01 12 C.C.T.S 01 کنترلنظاممالیاتیکشور 

1021:5 042:10 :1 :1 Ar.d 0 توسعهمنطقهآزاداروند: 

 - جمع عوامل اقتصادی - 0005 0110 04101021 04405220

2011:: 515142 51 10 LA.INVES 
اجرایآمایشسرزمین

 )عدالتجغرافیایی(
41 

140:11 25:2:1 10 10 Deve.pl 40 برنامههفتمتوسعه 

551011 224151 01 5: Pol.stab 
امنیتوثباتسیاسی

 ایمنطقه
44 

500110 1251:5 0: 11 Ma.saver 

نگاهکالنحاکمیتبه

بهسازیونوسازیاین

 ههادرآیندبافت

41 

515010 111211 0: 25 GOVER.POLI

C 
 42 سیاستخارجیدولت

150120 210505 :4 11 Urbanization 45 گسترششهرنشینی 

1:1101 145211 52 25 D.P.C 
واگراییوهمگرایی

 سیاسیدرآینده
41 
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  اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

متغیرهای 

پژوهش 

 اختصار به

 

 متغیرهای پژوهش

 

 ردیف
میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

1000:1 042110 :4 012 I.N.G 40 بهبودحکمرانیملی 

12:155 111015 1: 041 C.N.S 
تدوینراهبردهایملی

 کاهشفقرشهری
41 

 - جمع عوامل کالن - 151 011 201:1:1 5040110

112100 
0:5154 

 
:2 041 H.CAP 

ارتقایسرمایهانسانیفقرا

 تغذیه(،آموزش،)بهداشت
4: 

11051: 11:515 10 :2 PRO.COOP 
رونقوتوانمندسازی

 بخشتعاون
11 

210051 011155 51 42 T.P.A 10 روندسالخوردگیجمعیت 

52:512 101115 02 54 P.F.H 14 الگویخانوارهایآینده 

5001:: 221111 11 12 C.C.V 
هایفرهنگیرایجارزش

 درآینده
11 

525411 515120 05 11 R.G.D 12 کاهشتبعیضجنسیتی 

501121 101510 0: 54 P.W.R 
ارتقایحقوقزناندر

 جامعه
15 

511001 100141 05 :4 P.S.E 

هایارتقایآموزش

اجتماعیشهروندانو

تقویتکیفیآموزش

 کارکنانشهرداری

11 

114111 110111 10 00: I.S.P 
سازیمشارکتنهادینه

 اجتماعی
10 

510015 201511 01 12 I.CAPA 
هایبسیجفزایشظرفیتا

 هایناکارآمدملیدربافت
11 

114011 101145 10 15 T.M.P 

هایشفافشدنسیاست

کالناقتصادیدرپی

 افزایشمشارکتاجتماعی

1: 

511105 0:1151 01 004 I.J.S 
افزایشمهارتشغلیفقرا

 دربازارازطریقآموزش
21 
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  اثرات مستقیم اثرات غیرمستقیم

متغیرهای 

پژوهش 

 اختصار به

 

 متغیرهای پژوهش

 

 ردیف
میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

میزان 

 تأثیرگذاری

10:115 112215 11 :5 I.J.P 
بهبودنظامقضاییبرای

 حمایتازفقرا
20 

140150 551125 15 01 E.I.F 

برقراریجریاناطالعاتی

ازمردمفقیربهفرآیندهای

 ریزیبودجه

24 

 - جمع عوامل اجتماعی  0040 0001 1111:11 1044111

514140 211145 05 11 S.U.M 21 مدیریتهوشمندشهری 

501001 250121 00 11 N.TECH 
هایاستفادهازفناوری

 جدیددرمدیریتشهری
22 

001001 005125 :: 001 G.RUL 25 حکمرانیخوبشهری 

5111:1 204555 10 50 E.P.D 
ازبینرفتنمحرومیت

 سیاسی
21 

201511 415105 10 15 W.R.MAN 20 بهبودمدیریتمنابعآب 

504145 045114 00 :0 OIL.M 
صحیحمدیریت

 درآمدهاینفتی
21 

 - جمع عوامل مدیریتی  244 212 1111015 1100120

505512 511111 01 01 R.W.R 2 هایجنگبازسازیویرانه: 

111501 011540 :0 :5 U.I.D 
هایتوسعهزیرساخت

 شهری
51 

 - جمع عوامل کالبدی - 001 010 0412012 000:004

(0210هایپژوهشمأخذ:یافته)

ماتریستحلیلساختاریدر عنوانمیزانتأثیرگذاریوجمعاعدادسطرهایهرمتغیربه،

دهد.براساسنتایجتحلیلیهایهرمتغیرمیزانتأثیرپذیریآنمتغیررانشانمیجمعستون

اینماتریس اقتصادی)متغیرهایبخش، اجتماعی)0005هایعوامل و بیشترین0040( )

برسیس هایناکارآمدشهرآباداندرگیریتوانمندسازیفقربافتتمشکلتأثیرگذاریرا

کالبدی)0241افق ابعاد و مدیریتی)001دارند و تأثیرگذاریرا244( کمتریندرجه )
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همینداشته و بخشاند سایر بخشنسبتبه تأثیرپذیرترین اقتصادی عوامل بودهطور ها

مبرهمدیگر:تحلیلمتغیرهابراساستأثیراتمستقی است.


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

 روندهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر

هاییکهدرناحیهشوند.پیشرانعنوانورودیسیستممحسوبمیهایتأثیرگذاربهپیشران

دارند قرار نمودار غربی شمال قابل، سیستم توسط نیستندعموماً کنترل از، خارج زیرا

آن اثرگذاری دارند قرار اثرپذیریدسترسسیستم از بحرانیها استو بیشتر ترینشان

هاهااستومیزانکنترلبراینپیشرانزیراتغییراتسیستموابستهبهآن،باشندهامیمؤلفه

زایشاف،انداز:کاهشتورمهایتأثیرگذارعبارتبسیارمهماست.دراینپژوهشپیشران

هایتحریم،مدیریتصحیحدرآمدهاینفتی،مهارتشغلیفقرادربازارازطریقآموزش
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هفتم و المللیبین برنامه اینپژوهشگسترششهرنشینیو در تأثیرپذیر روندهایبسیار

باشد.توسعهمی

 های دووجهی پیشران

پیشران هااین بههم، تأثیرپذزمان بسیار و تأثیرگذار بسیار میصورت عمل نمایندیر

میپیشران قرار قسمتشمالشرقینمودار ارتقایگیرندعبارتهایدووجهیدر انداز:

)بهداشت فقرا انسانی سرمایه آموزش، تغذیه(، کاهشبیکاری، ملی، حکمرانی ،بهبود

قیمتمسکن حکمرانیخوبشهری، سیاست، پیشفافشدن اقتصادیدر هایکالن

،الگویغالباشتغالدرآینده،هایشهریتوسعهزیرساخت،اجتماعیافزایشمشارکت

گذاریدرحوزهمسکناست.توسعهمنطقهآزاداروندوسرمایه

 های هدف پیشران

اینمتغیرهادرزیرناحیهقطریشمالشرقیصفحهقراردارند اینمتغیرهادرواقعنتایج،

کاریوایجادیکسیستمهستند.بادستتکاملیسیستمبودهونمایانگراهدافممکندر

توانبهتکاملسیستممطابقبرنامهوهدفخوددستیافت.تغییراتدراینمتغیرهامی

عبارت گروه این کسبمتغیرهای فضای بهبود از: وکاراند آبادان، گردشگری ،توسعه

گذاریخارجیسرمایه سازیخصوصی، ، اقتصادیکشور مدتاًمتغیرهایهدفع-رشد

فضایکسبپیوندسرمایه بهبود گردشگریو توسعه ارتباطبینگذاریخارجیو وکار

باریسک بایداذعانکرددرایرانتوانمندسازیزنجیره هایرشداقتصادیکشوردارند.

به اقتصادیاست؛ متغیرهای سمتارتقاء برنامهعبارتاجتماعاتبه در برایدیگر ریزی

شناسایینقاطضعفوقوتوتحلیلصلیاستومیکاهشفقرشهریهدفا توانبا

.جایگاهآندرصفحهتأثیرگذاریتأثیرپذیریبهارتقاءکاراییسیستمکمککرد
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 های مستقل پیشران

گذارند.هاتأثیرهمنمیهایسیستمتأثیرنپذیرفتهوبرآنهایمستقلازسایرپیشرانپیشران

پیشران قسمتجنوباین در گرفتهها قرار نمودار عبارتغربی و واند واگرایی از: اند

آینده همگراییسیاسیدر صنعتنفتبه، بومیدر کار کارگیرینیرو اجرایآمایش،

بهبود،هایناکارآمدهایبسیجملیدربافتافزایشظرفیت،سرزمین)عدالتجغرافیایی(

،روندسالخوردگیجمعیت،نفتیدرآمدهای،الگویخانوارهایآینده،مدیریتمنابعآب

امنیتوثبات،هایجدیددرمدیریتشهریاستفادهازفناوری،ارتقایحقوقزنانجامعه

باشند.درآمدهاینفتیوالگویخانواردرآیندهمی،ایسیاسیمنطقه

 های استراتژیک پیشران

کنترلباشندوهمبرکاریوهاییهستندکههمقابلدستهایاستراتژیکپیشرانپیشران

اینتوصیفپیشران با باشند. تغییرسیستمتأثیرگذار باالییپویاییو تأثیربسیار هاییکه

دارند نمیولیقابل، توانپیشراناستراتژیکمحسوبکردبرایناساسکنترلنیستندرا

یتکنترلچراکههمقابل،هایاستراتژیکهستندپیشران،شبکهمختصات0متغیرهایناحیه

توسطسیستممدیریتیرادارندوهمبرسیستمتأثیرگذاریقابلقبولیدارنددرواقعهرچه

 ابتدایناحیه 1از سمتانتهایناحیه مختصات0به مینزدیک شبکه میزانتر بر شویم

می افزوده پیشران استراتژیکبودن و استراتژیاهمیت این که پژوهششود این در ها

ارتقا )بهداشتشامل: فقرا انسانی سرمایه ی آموزش، تغذیه(، مشارکتنهادینه، سازی

اجتماعی فقرشهری، کاهش ملی راهبردهای تدوین تورم، کاهش فساد، ،کاهش

 باشد.گذاریدرحوزهمسکنمیگذاریدولتدرکاهشفقروسرمایهسرمایه
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 ها گراف چرخه روابط علت و معلولی بین پیشران. 7شکل 

 های پژوهش چرخه روابط اثرات بین پیشرانتحلیل 

به چرخه میاین نشان گرافیکی پیشرانصورت که پیشراندهد چه از تأثیرها هایی

تأثیرگذاربودهاندوبرکدامپیشرانپذیرفته پیکانها دهندههایضخیمقرمزرنگنشاناند.

هستند متقابل پیشران از یکپیشران شدید اثرپذیری یا پاییناثرگذاری سطوح در تر.

پیکان ضخامتاثرگذاری و بارنگآبی میها داده نشان متفاوت ضخامتهای شوند.

هایبهبودهااست.نمودارفوقبیانگرایناستکهپیشراندهندهشدتاثرآنخطوطنشان

وکارفضایکسب تدوینراهبردهایملیکاهشفقرشهری، کاهشبیکاری، حکمرانی،

ارت و شهری درخوب فقر توانمندسازی بر اثرگذاری بیشترین فقرا انسانی سرمایه قای

هایناکارآمدشهرآبادانرادارند.بافت
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 تأثیرپذیری-پراکندگی و جایگاه متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم در محور تأثیرگذاری. 8شکل 

 تحلیل پایداری و ناپایداری سیستم
هایمؤثربرآیندهتوانمندسازیساکنینفقیردرپیشرانآنچهازوضعیتصفحهپراکندگی

بافت افق در آبادان شهر ناکارآمد فهمیدمی0241های توان وضعیتناپایداریسیستم،

اند.دراینپژوهشپراکندگیاستبیشترمتغیرهادراطرافمحورقطریصفحهپراکنده

ضعیتکنونیوایجادتغییراتشدیدمتغیرهاروینموداربیانگرناپایداریسیستم)تداومو

حالتبیضی نمودار روی پراکنشمتغیرها چراکه است. آینده( گرفتهدر خود به شکل

است.ناپایداریسیستمبراینموضوعداللتداردکهجهتآمادگیبرایتغییراتآینده

یوهارانیازبهتدوینسناریوهایمختلفوجودداردواینامرضرورتاهمیتتدوینسنار

پیشراننشانمی باعثناپایداریاینسیستمشدهدهد. انداز:اندعبارتهایدووجهیکه

ترینوتأثیرگذارترینیکیازمهم،بهداشت(،تغذیه،ارتقایسرمایهانسانیفقرا)آموزش

توانمندسـازیگونه های و، ناکارآمد محالت سـاکنان افزایی مهارت آموزشو مسـئله
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 استفقیرنشین آبادان شهر اسـتقبال، تأثیرگذاریمورد عین در راهکار این متأسفانه اما

یا،کنندهارافراموشمیسـاکنیناینمناطققرارنگرفتهواهالییازمانبرگزاریکالس

هادانندویامیلیبرایشــرکتدراینبرنامهفایدهوبیهودهمیهارابرایخودبیاینبرنامه

هایلذااینعواملباعثشــدهکهبرنامهآموزشومهارتافزاییسـاکنیندرسالندارند؛

هابهرهاخیربازدهیواثرگذاریمناسـبینداشـتهباشـدومردمنتوانندازمزایایاینبرنامه

اشتغال لزوم کاهشبیکاری؛ آبادانازطریقارتقاءگمرکببرند. زاییدر ، 4اجرایفاز

آب ادانپاالیشگاه سازیاشتغالبومی، نرخسوختقایق، رفعبازنگریدر هایصیادیو

این اروند؛ آزاد منطقه استتوسعه اثرگذار کاهشبیکاری بر بسیار مشکالتصیادان

هم در ظرفیتمنطقه داشتن با کویت و عراق کشورهای با نظیرجواری مناسب های

جادهحمل ایونقل ریلی، اهم، از هوایی و ویژهدریایی آبادانیت توسعه جهت ای

قیمتمسکن.برخورداراست دلیلنهادینه، اینمحالتبه در سازیمشارکتاجتماعی؛

سیاسی بیگانگی مشارکت، فرهنگی تجانس عدم و مسئوالن از پایین رضایت میزان

ارتقاءحکمرانیخوبپیامدهای  اجتماعیدرسطحپایینیقراردارد.بهبودحکمرانیملی؛

هایکیفیهایکمیهمچونتولیدملیوتقویتشاخصاینظیربهبودشاخصمنظورهدو

حفظمنابعبرایآیندگانوتداومرشدرا،هایاجتماعیرشداقتصادینظیرکاهشهزینه

.بههمراهدارد
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 میزان جابجایی عوامل در تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم. 3شکل 

 های استراتژیک تأثیرگذار )مستقیم و غیرمستقیم( پیشران .1جدول 

 رتبه
عوامل استراتژیک 

 )تأثیرات غیرمستقیم(
 اختصار رتبه

عوامل استراتژیک )تأثیرات 

 مستقیم(
 ردیف

110111 
تدوینراهبردهایملیکاهش

 فقرشهری
(041)-0 C.N.S 

تدوینراهبردهایملیکاهش

 فقرشهری
0 

 4 ارتقایسرمایهانسانی H.CAP 0-(041) سرمایهانسانیفقراارتقاء 110112

 1 کاهشتورم R.INFLA 4-(041) کاهشتورم 1104:1

 2 سازیمشارکتاجتماعینهادینه I.S.P 1-(:00) سازیمشارکتاجتماعینهادینه 110111

 5 گذاریدرحوزهمسکنسرمایه H.IN 2-(001) گذاریدرحوزهمسکنسرمایه 2:::14

 COVER.IN 5-(005) وکاربهبودفضایکسب 144504
گذاریدولتدرکاهشسرمایه

 فقرشهری
1 

 0 کاهشفساد RE.CORR 1-(011) کاهشفساد 014:01

(0210هایپژوهش:یافته)مأخذ
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 گیری بحث و نتیجه

مشکالتشهریزیادیرادامن،رویهوشتابانشهرهادرایرانهایاخیررشدبیدردهه

است اینچالش زده هایاساسیشهرهایکیاز وجودمحالتناکارآمدوعجینشدن،

زمینه و است شده شهری مشکالت از بسیاری سرآغاز خود که است فقر با یآنان

هادرصدباالییاینبافت،ناپایداریرادربسیاریازشهرهافراهمکردهاست.باوجوداین

یهاینهفتههاوقابلیتحالازظرفیتاندودرعینهازجمعیتشهریرادرخودجایداد

توسعه برای درونبسیاری آتی هستند؛های برخوردار فقرساکنین شهری به پرداختن اما

برنامهبافت و شهرها ناکارآمد ریشههای برای آنریزی کنی به، پرداختن از جدا

اقتصادیواقعیت های برن، مستلزم و نیست اجتماعی و دقیقامهفرهنگی ریزی و، جامع

دانشموجودبرایمواجههبامسائلپیچیدهوموجودساکنین،گرایانهاست؛بنابراینواقع

بافت ازاینفقیر است. کارآمد رویکرد و تصمیم اتخاذ نیازمند ناکارآمد ،روهای

استراتژیکآینده» نگاری فرصت« بهترین تشخیص واقعیضمن شناسایی و ترینها

ویژهفقرشهریرسوخکردهدراینآمادگیمارادررویاروییبامسائلشهریبه،تهدیدها

هایناکارآمدوبارافزایشفقرشهریدربافتدهدتاازپیامدهایفاجعههاافزایشمیبافت

شواهدوقرائنزیادیازرابطهبینتوانمندسازیواثربخشیتوسعه.داردرامانباشیممسئله

 کالن سطح اجتماعدر خودجوش سطوح و رویکردهای0اجتماعی دارند. حکایت

نوبهخودتوانازطریقحکمرانیخوبتقویتکردکهاینمسئلهنیزبهتوانمندسازیرامی

میچشم ارتقاء رشدرا بهانداز اینفراینددرگیرایندهد. شهرونداندر ترتیبزمانیکه

می کنند رساترمی را خودشان صدای و وشوند پاسخگویی تقاضای پذیریمسئولیت و

می کنند.بیشتری مطالبه اساس توانند این بر درصدد، مرحله دو طی حاضر پژوهش

بافتترینپیشرانشناساییاستراتژیک هایناکارآمدنفتهایتوانمندسازیساکنینفقیر

 افق در اول0241شهرآبادان مرحله در است. بوده جه، در مؤثر و اولیه تعوامل

توانمندسازیساکنینفقیربافت 5هایناکارآمدآباداندر اقتصادی(شاخه اجتماعیو،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grassroots Community 

2. Empowerment.Agenda 
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فرهنگی مدیریتی، کالبدی(شناسایی،کالن، درطبقه، مرحلهدوم بندیوتفکیکشدند.

مکوروشتحلیلساختاریافزارمیکپیشرانمنتخبتوسطخبرگانبهکمکنرم51

هایاستراتژیکدرجهتتوانمندسازیساکنینترینپیشرانکلیدی،تجزیهوتحلیلشدند

بافت های)اقتصادیهایناکارآمدنفتشهرآبادانازشاخهفقیر می، دراجتماعی( باشند.

ترینرابطهدراینبررسیچگونگیتأثیرگذاریمستقیممتغیرهایکلیدیبرهمدیگر؛قوی

( متغیرهای شامل کسبسیستم فضای وکاربهبود کاهش، ملی راهبردهای تدوین

بیشترین،کاهشبیکاری،فقرشهری حکمرانیخوبشهریوارتقایسرمایهانسانیفقرا

هایناکارآمدشهرآبادانرادرافقفقردربافتاثرگذاریبریکدیگرجهتتوانمندسازی

و0241 تورمدارند( )کاهش متغیرهای غیرمستقیم رابطه در مشارکتنهادینه، سازی

،دهددوعاملنتایجحاصلهنشانمی.باشندگذاریدرحوزهمسکن(میسرمایه،جتماعیا

ارتقاسرمایهانسانیوتدوینراهبرهایملیکاهشفقرشهریدوپیشراناستراتژیکبسیار

خواهندبود.حتیاگراین0241هادرافقتأثیرگذاربرتوانمندشدنساکنینفقیراینبافت

بافت احیا شوندها کالبدی بازسازی و فقیر، ساکنین توانمندسازی عدم صورت در

هایمناسبشهریراهایناکارآمدشهرآبادانچونمعموالًتواناییسکونتدربافتبافت

هایفرسودهمنتقلخواهندشد.عمالًتنهامشکلیکبافتفرسودهبهندارندبهدیگربافت

بافت منتقلمیدیگر دولتها فقراهاشود. نفع به تقویتسیاستزمین بر باید ،یآینده

فقرا محلی و خصوصی منابع بسیج محیطکسب، تدوینبهبود در شوند. متمرکز وکار

توسعهیکسیستمنظارتوارزیابی،هادرهمهسطوحراهبردهایملیکاهشفقردولت

لتدراینعرصهدودقیقوایجادمکانیسمخروجبرایمحالتفقیرآبادانتمرکزکنند.

بهولیهرچهسریع،محرکوحتیمجریباشد،طورموقتپیشروبه تربایدکارمردمرا

استآن بسترسازیتوسعه سیاستواگذاریو که وظایفاصلیخود به و واگذارد ها

بپردازد.
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 های عملیاتی پیشنهاد

طرح- سازمانادغام ملیو استراتژیتوسعه توانمندسازیدر هایبرنامهدهیهای

هایمعلوالنواقلیت،کودکان،هایهدفمندبرایزنانفقرزداییدرمقیاسبزرگبابرنامه

 هاقومیدراینبافت

مسکنارزان - اینایجاد تجربیاتجهانیدر از استفاده قابلاستطاعتو قیمتو

 زمینه

شتردرآموزشتسهیلگراناجتماعیدرخصوصایجاداعتمادباهدفمشارکتبی -

هایناکارآمدشهرآبادانبافت

ها NGO ایجادزمینهفعالیتبرای -

هایناکارآمدریزیبرنامهجامعبرایتوانمندسازیوسپسساماندهیبافتطرح -

بلندمدتوریشهمحور،بارویکردحکمرانیمحلیخوب

صورتبهتماممنابعبرایکاهشفقراعمازبخشدولتیوخصوصیدراینبافت-

 .مستمربسیجشوند

هایاقتصادیناشیازتورمتوسطدولت.جبرانخساراتاقتصادیمرتبطباشوک-

الیهدرسطحروستاهایبهداشتیسهسیستممراقبت- شهرومحالتناکارآمددر،

.شهرآبادانتقویتشود

مدل- اینبافتایجاد زنانساکندر جهتهایگروهیتوانمندسازیمبتنیبر ها

.جانبهزنانتوانمندسازیهمه

طرحراه- اجرای وحل محالت همگون توسعه در آبادان در توانمندسازی های

ریزیاقتصادپویایشهریکهازبطنجامعهبرخواستهباشد.طرح

هاییکهدرهاوظرفیتمزیتکلیدرفعمشکلبیکاریاستشاه آبادان بازاردر-

هابرایکشورنیستکهبایدازاینمزیت منطقهآزاد منطقهآزاداروندوجوددارددرهیچ

.گذارنیزاستفادهکردجذبسرمایه

.هاییازمحالتدربخشاینشهراصالحشبکهبرق-

https://khabarban.com/15202691/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://khabarban.com/15213863/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%DB%B6_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_%DB%B7%DB%B0_%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1_%D8%B4%D9%88%D8%AF
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محالتقدیمیو- سایر ذوالفقاریو برایواحدهایمسکونیمنطقه سند صدور

ناکارآمد دریانوردیبهرسیدگی، و بنادر سازمان کردن ملزم و وضعیتمسکنمهر به

.پیگیریتوسعهاینمحالت

- عنوانایدربافتبههایتجاریباعملکردفرامحلهکارگیریظرفیتکاربریبه

گذاریبخشخصوصی.مشوقجذاببرایمشارکتوسرمایه

سرمایه- خصوصمحیط در مذاکره و داخلیشناسایی بررسیگذاری طریق از

.هایناکارآمدشهرآبادانپادربافتهایکارآفرینانفقیرخردههاوفعالیتبنگاه

 های مطالعاتی پیشنهاد

داده- و جامع اطالعات نبود و فرصت محدودیت دلیل به پژوهش این ایدر

زیستپیشران زمینه در استراتژیک بافتهای شهرآبادانمحیطی نفت ناکارآمد های

نگاریهایتکمیلیدرخصوصآیندهموردبررسیمفصلقرارنگرفتوجاداردپژوهش

.هاانجامپذیردمحیطیابنبافتزیست

پژوهش- دقیقدر نتایج برای آتی پیشرانهای شناسایی از استراتژیکتر های

توانمندسازیوکاهشفقرازمیکمکفازیبهرهگرفتهشود.

اکسپربرایتشخیص-گرددازروشاسمیکپروبدمیبرایتحقیقاتآتیپیشنها

هایناکارآمددرچارچوبروشهایتوانمندسازیفقرموجوددربافتترینآیندهمحتمل

سناریوهااستفادهگردد.

شدهبهتفکیکوبااستنادبهدرادامهمطالعاتهرکدامازکالنروندهایشناسایی-

قراربگیرند.آماروروندهایکمیموردتحلیل

 تعارض منافع

تعارضمنافعوجودندارد.
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 منابع
فقر)ترجمهسازمانمدیریتو4110-4111گزارشتوسعهجهانی.(0110بانکجهانی) با مبارزه
دیگران(برنامه و کشور اول،ریزی چاپ تهران، برنامه، مدیریتو ریزیانتشاراتسازمان

کشور

(.تحلیلپراکنشفقرشهریدر0210امیر.)،گندمکار،مهری،اذانی،حمید،صابری،شیالن،حیدرمنش

.اطالعاتجغرافیایی)مطالعهموردی:نفتشهرآبادان(هایناکارآمدبااستفادهازسیستمبافت
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معیدفر سعید، ،(01:2) کم، متوسطو برایاقشار اشتغال ایجاد توانمندسازیو درآمدطراحیمدل
پاییز،طرحیبرایموسسهکاروتأمیناجتماعی،هاجامعهباتکیهبرمشاغلخانگیوتعاونی

01:2

محسنی تأکیدبرروششهرومسئلهسکونتگاه،(0211رضاعلی)، هایساماندهیوهایغیررسمیبا

شماره ، 31دوره ،مطالعاتتوسعهاجتماعیایران،توانمندسازیآنمطالعهموردی:شهرساری

32-331 صفحه، 3011 بهار، 2
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