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 چکیده

های غیررسمی، نواحی نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل سکونتگاه

سب در برابر این پدیده هکار و استراتژی منالذا مطالعه سکونتگاه های غیر رسمی و اتخاذ را اند.گرفته و گسترش یافته

رسد. مقاله حاضر با تحلیل عوامل درونی)قوت و ضعف( و در این شهر جهت توسعه پایدار شهری ضروری به نظر می

صادی و مدیریتی فرهنگی، اقت -اجتماعی  زیست محیطی، -عوامل بیرونی) فرصت ها و تهدیدات( شاخصهای کالبدی 

نوع توصیفی و  راتژی برتر برای توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل می باشد. پژوهش حاضر ازبه دنبال ارائه است

جامعه آماری این پژوهش، شامل مسئوالن و  کند.ها استفاده میدادهتحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوری

جزیه و تحلیل ت. برای  ی غیررسمی می باشد.کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر توانمندسازی سکونتگاه ها

ا تنظیم ببهره گرفته شد. سپس   SWOTاطالعات و ارائه راهبردهای توانمندسازی محله گلمغان، از ماتریس تحلیلی

راج شد. استخ  SWOT عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند، ماتریس راهبردی

زوجی  ، نظرات کارشناسان و خبران در قالب پرسشنامة مقایسات SWOTدی راهبردهای حاصل از فنبرای اولویت بن

متیاز عوامل، ا، راهبردها ارزیابی و اولویت بندی شدند. با محاسبه میانگین  ANPجمع آوری شد و با استفاده از مدل

ید و ( محاسبه گردWT( و تدافعی)WO(، بازنگری)ST(، تنوع)SOنمره کل  برای چهار استراتژی رقابتی/تهاجمی)

 ترین استراتژی برای توانمندسازی محله گلمغان انتخاب گردید.( مناسب0.31( با میانگین امتیاز کل)SOاستراتژی)

 

 گلمغان.محله  شهر اردبیل، ، SWOT- ANP، توانمندسازی و ساماندهی، غیررسمی هایسکونتگاهواژگان کلیدی: 
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  مقدمه -1

ستعماری  نو یبرنامه ها اجرای شورهای  در ا سعه  حال در ک سعه  برنامه های عنوان تحت تو ستای  در تو  را

ساختار     ست  صادی  و اجتماعی شک شورها  گونه این سنتی  اقت  نام به پدیدهای خود همراه به و کرده عمل ک

  اسکان غیررسمی یا خودجوش شکل رایج   (. 89،1385)ربانی:است  آورده ارمغان به را غیررسمی سکونتگاه های 

صددورت غیررسددمی و نه ه بیش تر مناطق ب لباًتوسددعه اسددت که غا رشددد شددهری در اکشر کشددورهای در حال

کم  هایگروهالی الخصوص از سوی    ناشی از نیاز شدید به مسکن،    که این امر شود میاشغال   شده ریزیبرنامه

بازتاب اصدددلی توزیع   هاسدددکونتگاه گونهایندر واقع  (.zeilhofer & topanotti،2008:14)باشددددمیدرآمد 

  شهرهای  ویژه بهدر چنین روندی شهرها و   (.Undp،1997:485ثروت و درآمد است)  غیرعادالنه منابع قدرت،

 (.Hall & Ulrich،2005:14)اندشده میلیونی کشورهای در حال توسعه به شکل غم انگیزی مکان تمرکز فقر    

سم    گیریشکل چنین روندی  پیامد سکان غیرر شرایط ب  یا ست)   و  سکن ا در  (.Habitat-Un ،2018:54د م

همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست و یکم میالدی هشدار داده است که به موازات رشد  

از رشد شهرنشینی      ایعمدهو بخش  یافتهافزایشدر کشورهای جنوب   شهری  فقر (Megacitiesابر شهرها ) 

گرفت و این گرایش را  غیررسمی صورت خواهد   هایسکونتگاه  گسترش و همراه با  یبر پایه اقتصاد غیررسم  

شینی       » شهرن شدن  سمی  ست)  1«غیرر سکان      (.51:2000Hallop & ،Pfeifferنامیده ا شور ایران نیز ا در ک

  1340آن به اواسط دهه کننده خیرهغیررسمی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه نهاد و رشد   

افزایش درآمد حاصددل از نفت و رونق  که مقارن با گسددترش تیسددیسددات شددهری، (5:1382ن،)جواگرددبازمی

در بخش کشاوررزی  اساسی هایدگرگونی اصالحات ارضی و مکانیزاسیون کشاورزی و عدم توجه به شهرها،

ر از جمعیت کشور د  درصد(  19چهارده میلیون نفر) همچنین طبق برآوردها (.54:1390بود)تیموری و دیگران،

شهرنشینی و    گسیخته لجام( و به دنبال رشد  1387)بانک مرکزی ایران،بردندمیزیر خط فقر به سر   1385سال  

سددکونت   نابسددامان هایسددکونتگاه گونهاینکشددور در  جمعیت شددهری میلیون نفر از 5/5 ،گسددترش فقر

صابری فر،  صاف   (.30:1388دارند) سمی،     توان میبا این او سکان غیرر سئله ا سئله ای گذرا و با   گفت که م م

و باز تولید و بسط آن وجود ندارد و پرداختن به آن نه تنها ضرورتی برآمده  بقا برابعاد محدود نبوده و توافقی 

سانی  هایارزشاز  سازگار با منافع اجتماعی و پایداری   اعتقادی و ان ست و   هاسکونتگاه بلکه  سعه ملی ا  و تو

برای مقابله و ساماندهی این   (.6:1381،)صرافی باشد میهدیدی برای کل در هر جا ت نباید فراموش کرد که فقر

ست    ها،سکونتگاه  ست؛    هایسیا شده ا   هایرهیافت متکی بر هایپروژهو  هابرنامها ناکامی امّ مختلفی اتخاذ 

ستوری و یک  ،تمرکزگرا سوزانه      سویه،  د ست دل صیص منابع و آموزش هرچند ممکن ا تکنولوژی مدار با تخ

باشدددد،  هم بو به   ده  عات             عمالً  ما ندسدددازی اجت ناتوانم عه و  یان توسددد ندن مردم از جر ما نار   را موجب  ک

 ومحور دولتاز رویکرد  توجهقابل(. آثار سوء این نگرش موجب شده تا یک حرکت 1:1377)صرافی،شودمی

در اجتماعات   هتوسع  خصوص  بههای توسعه و  و تقاضا مدار در برنامه  دددد مبنابه رویکرد اجتماع  عرضه مدار 

                                                           
1-Informalizedurbanization 
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های های اخیر همه حوزهدر سددال مبنایی ددددد و اجتماع گرایی محلیمحلی به وجود آید. از این رو، رویکرد 

 توسعه را در نوردیده است.  

در این   ست.ا ل مهم آنئگفت اسکان غیررسمی یکی از مسا توانمییکی از شهرهایی است که  شهر اردبیل

سعه  توانمیارتباط  س  نیافتگیتو سکونتگا تاها را عامل افزایش مهاجرت و رو سمی هایجاد  در اردبیل  های غیرر

شکیل   57/21نفر که  95352که  به طوری عنوان کرد. سین  دهندمیدر جمعیت اردبیل را ت شاور پارس   م)مهند

سر     هایسکونتگاه در این ، (53:1392آریان راود، سامان به  ستند.  توجه که نیازمند برندمیناب سی  خاص ه  برر

  افزایش اب شهرها  که مشکالتی  از یکی. است  آن رشد  بودن مشبت از حاکی شهر اردبیل نیز  جمعیتی رشد  روند

 مشددکالت رزترینبا از امروزه که باشدددمی غیررسددمی سددکونتگاه های ایجاد شددوند،می مواجه آن با جمعیت

  شهر این رد رسمی غیر اسکان پدیده بروز به منجر نیز اردبیل شهر در شهرنشینی سریع روند. است شهرنشینی

ست  شده  شکالت  از شهری  مقامات زعم به پدیده این. ا شد می شهر  عمده م سعه  بر ینامطلوب تیثیر که با  تو

شته  شهری  ضالتی  و دا شکالت  بیکاری، چون مع  اینکه یلدل به. دارد دنبال به را غیره و فرهنگی اجتماعی، م

شکالت  شد  میزان و داده قرار تیثیر تحت نیز را شهر  مناطق سایر  مرور به مذکور م شرفت  و ر  حد تا را آن پی

  رابر این پدیدهبرسمی و اتخاذ راهکار مناسب در    غیر سکونتگاه های  مطالعه لذا دهد،می کاهش توجهی قابل

سعه  جهت شهر  این در سد می نظر به ضروری  شهری  پایدار تو سمی  یکی از محالت .ر ش   غیرر سطح  هر  در 

  انوارها،خ درآمد بودن پایین مسددکونی، واحدهای فشددردگی و بودن کوچک باشددد.می گلمغاناردبیل محله 

 و مسددائل مهمترین از شددهری خدمات و امکانات و سددواد سددطح بودن غیررسددمی، پایین بخش در اشددتغال

  شکالت م و مسائل  کاهش برای استراتژی مناسب   طراحی نیازمند که بودهاردبیل  گلمغان شهر  محله مشکالت 

  تحلیل اب حاضدر  مقاله به طورکلی بیان شدده،  مطالب به عطف .هسدت  اقدامی برنامه های تدوین با متوأ محله

 زیسددت - کالبدی های تهدیدات( شدداخص و ها عوامل بیرونی) فرصددت و ضددعف( و درونی)قوت عوامل

  ستراتژی ا کدام هک هست  سؤال  این به پاسخ  ارائه دنبال اقتصادی و مدیریتی به  فرهنگی، - اجتماعی محیطی،

  ندسازی توانم مناسب  استراتژی  تعیین از پس. هست  مناسب تر  اردبیل شهر  گلمغان محله توانمندسازی  برای

ستراتژی،  برنامه ریزی چارچوب در محالت سازی  اقدامی و برنامه مداخله ای ا   وره هاید در محالت توانمند

  .بود خواهد ورتص چه به بلندمدت میان مدت و کوتاه مدت، زمانی دوره های در زمانی
 

 پیشینه پژوهش -1-1

سازی رشد و توسعه ی با استفاده از معیارها و عوامل مختلف به مدلامقاله( در 2011ن )و همکارا 1الن وین

. لی کاربردی نشده به زیربرنامهدر شهرهای  توانیمسازی را که این مدل اندپرداختهی ررسمیغهای سکونتگاه

ی در چین تحت تیثیر ررسمیغهای ی سکونتگاهریگشکلی به این نتیجه رسیدند که امقاله( در 2011) 2ژانگ

ی اجتماعی، شهرنشینی، فقر و تبعیض هاینابرابراست. افزایش  ریناپذاجتنابیک نتیجه  عنوانبهسوسیالیسم 

                                                           
1. Ellen Wien 
2. Li Zhang 
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( اظهار می 0201) 1ی است. اولنا دبوویکررسمیغنژادی از نتایج مهاجرت عظیم روستاییان به شهرها و اسکان 

ی همراه است ررسمیغهای سکونتگاه توسعهنرخ باالی شهرنشینی اغلب با  افتهیتوسعهنماید در کشورهای کمتر 

ی و ررسمیغبازار امالک  مطالعه( به 2010ن ). پارسا و همکاراباشدیمپایدار  توسعهکه این پدیده مانعی برای 

ی ررسمیغهای سکونتگاه ازآنجاکهو نتیجه گرفتند  پرداختهزانیا ی در تانررسمیغی مدیریتی برای اسکان هاستمیس

 هاسکونتگاههای این ، عدم دسترسی به خدمات اساسی از ویژگیشوندینماز طرف دولت به رسمیت شناخته 

( در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که تمرکز امکانات اقتصادی و خدمات رفاهی 2009) . طالشیباشدیم

ی ررسمیغهای باعث افزایش مهاجران گردیده است که این امر منجر به ایجاد سکونتگاه ر مشهدشهدر کالن

 شرایط به توجه با دهد، که(؛ نشان می1393شده است. نتایج مطالعات نیمروزی ناوخی و چراتی)

 با چنینهم و شودایجاد می رسان خدمات دولتی هایسازمان نشینان از سویای که برای حاشیهمحدودکننده

جهت  در قوی هایانگیزه کوچک( شهرهای و نشینان)روستاهامهاجرت حاشیه های مبدأدافعه به توجه

 روحیه با مسئولین سوی از توانمندسازی اتخاذ دیدگاه در نتیجه و شهری دارند بقا در جامعه و خودگردانی

مطالعات  .دارد یشتریتناسب ب مسائل حل در مناطق حاشیه جویی باال و مداخله ساکنان مشارکت

گیری و اجرای دهد که توجه به دیدگاه مردم و تعامل و مشارکت مردم در تصمیم(؛ نشان می1393نصیری)

های کاهش فقر شهری را ضروری ریزی اجتماع محور در سیاستها، ضرورت توجه به رویکردهای برنامهبرنامه

شده در خصوص اسکان غیررسمی از حدف و تخریب رائهدارد که راهکارهای ا(، بیان می1391سازد. ایازی)می

تا بهسازی و توانمندسازی تنوع داشته است و تجارب اخیر در این زمینه حاکی از غلبه دیدگاه توانمندسازی و 

 به نام ایشدن پنجره باز کنونی مقطع (؛ در1391های اجتماع د مبنا است. به زعم اختری)توجه به برنامه

برای  راهبری شوراهای قالب در گری دفاتر تسهیل قبالً که محلی مدیریت ریزی شوراهایهبرنام نوسازی در

 بافت هایمحله در پایداری کار برای را های موجودنگرانی از بعضی تواندآماده کرده بودند، می نوسازی

باشد. نتایج مطالعات  هفرسود هایمحله در کار کننده ادامهتضمین و از بین ببرد روند نوسازی ادامه و فرسوده

های ساکنان، ها و تواناییدهد، که رهیافت توانمندسازی با تیکید بر قابلیت(؛ نشان می1390پیری و همکاران)

نشینان بهتر از سایر راهبردها در بهسازی و توانمندسازی محیطی اثرگذار ضمن حفظ کرامت انسانی حاشیه

 است.

 

 روش شناسی -2

 -پردازد، توصیفی می ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمیبه بررسی ز آنجاکه این پژوهش ا

های  های مورد نیاز، از بررسی عات و دادهآوری اطال تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. برای جمع

 هپرسشنامه نیز ب. اسنادی و همچنین مطالعات میدانی، مشاهده و تهیة پرسشنامه به روش دلفی استفاده شد

 های تنظیم شد. جامع گزینه های پنج ت بسته در قالب طیف لیکرت با گویهساخته و با سؤاال صورت محقق

                                                           
1. Olena Dubovyk 
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توانمندسازی سکونتگاه ها و نهادهای مرتبط با امر  ن و کارشناسان سازمانآماری این پژوهش، شامل مسئوال

مدیران و کارشناسان ( ختلف الفسطح م دونمونه در  هاست. در فرایند توزیع پرسشنامه، جامع های غیررسمی

 25نظران دانشگاهی در  متخصصان و صاحب( پرسشنامه، ب 25در  سکونتگاه های غیررسمیمرتبط با 

برفی انجام گرفت. روش  گیری از تکنیک گلوله بندی شدند. انتخاب کارشناسان نیز با بهره پرسشنامه تقسیم

ها  وضوع پژوهش، از افراد آشنا با موضوع در دانشگاهصورت است که با توجه به م کار در این تکنیک بدین

های پژوهشی  شود تا افراد خبره و باتجربه در نهادها و مؤسسه و مراجع مختلف تخصصی درخواست می

های مربوط به عوامل داخلی و خارجی نیز از طریق آلفای  مختلف را معرفی کنند. روایی و پایایی پرسشنامه

ی است که پایایی باال 893/0و  875/0ترتیب  آلفا برای عوامل داخلی و خارجی بهکرونباخ محاسبه شد. این 

، از توانمندسازی محله گلمغانراهبردهای  هعات و ارائبرای تجزیه و تحلیل اطال. دهد پرسشنامه را نشان می

استخراج ها  ها و تهدیدها از پرسشنامه ها، فرصت ها، ضعف بهره گرفته شد و قوت  SWOTماتریس تحلیلی 

شدند. سپس با تنظیم عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند، ماتریس 

نظرات کارشناسان و  ، SWOTبندی راهبردهای حاصل از فن استخراج شد. برای اولویت SWOT راهبردی

راهبردها ارزیابی و  ، ANPآوری شد و با استفاده از مدل خبران در قالب پرسشنامة مقایسات زوجی جمع

 .بندی شدند اولویت

 

 محدوده مورد مطالعه -1-2

اساس آمارهای موجود در  باشد. برشهرداری اردبیل می  3های مرسوم در منطقه  محله گلمغان یکی از محله

نفر را زنان  3880نفر مرد و  3957باشددد. از این تعداد نفر می 7837، کل جمعیت محله گلمغان 1394سددال 

وضعیت کاربری اراضی باشد. نفر می 21/4خانوار و بعد خانوار  1862دهند. تعداد خانوار در محله تشکیل می

سکونی          سرانه م شد.  سکونی، کاربری غالب محله می با شد که کاربری م محله گلمغان حاکی از این امر می با

اسددت کمتر می باشددد. پس از کاربری  متر مربع  44متر مربع از میانگین شددهر که بیش از  36محله با میانگین 

ست       سطح محله گلمغان را به خود اختصاص داده ا شترین  سکونی، کاربری باغات بی سایر کاربری     .م سه  مقای

های محله گلمغان با میانگین سرانه شهر اردبیل حاکی از این امر می باشد که کاربری های آموزشی، درمانی و 

 .چنین پراکنش فضایی نامناسب برای دسترسی ساکنین می باشد خدماتی دارای سرانه کمتر از شهر و هم
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 (: موقعیت محدوده مورد مطالعه1شکل)

 

 یافته های پژوهش -3

 نتایج تجریه و تحلیل عوامل داخلی  -1-3

هدف این مرحله سنجش محیط داخلی و خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و نقاط 

ه های که در راه دستیابی به هدف می تواند زمینه های مساعد یا بازدارنده ایفاء کند. باشد؛ یعنی جنبضعف می

( ارائه شده 1رو در این قسمت مهمترین نقاط قوت و ضعف محله مورد بررسی و در جدول شماره)از این

 است.
 

 

 شهر اردبیل
 محله گلمغان
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 (: ماتریس عوامل داخلی موثر بر توانمندسازی محله گلمغان 1جدول)

مسائل و 

 قابلیت

 هاؤلفهم

 درونی

 (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت)

 

گی
رهن
ـ ف
ی 
اع
تم
اج

 

 

ــارکت (1 ــاکنیا برای حل  وجود روحیه مش ــس س پذیری مناس

 مسائل محله خود

سی در        (2 سبت جن سی متعارف و متعادل با میانگیا ن سبت جن ن

 شهر

 میزان باالی ارتباطات و روابط همسایگی (3

 رضایت نسبی ساکنان از محله سکونتشان (4

 مذهبیوجود وحدت  (5

سطح باالی اعتماد ساکنان به اقوام، دوستان، همسایگان و  (6

 ساکنان محله

 خاطر باالی ساکنیا به محله سکونتشانتعلق (7

 وجود سرزندگی و نشاط در میان ساکنیا (8

 مهاجر بودن بافت (1

 های مذهبی محلهضعف و عدم انسجام پایگاه (2

 سوادی بیش از میانگیا شهرنرخ بی (3

 سطح پاییا سواد (4

 ار بیش از میانگیا شهربعد خانو (5

 تراکم جمعیتی بسیار پاییا (6

 سابقه سکونتی اندک ساکنیا در محله (7

شرفت و      (8 شارکتی و تالش برای پی سابقه اقدامات م عدم وجود 

 آبادانی محله

 

ی
اد
ص
اقت

 

 

وجود تا حدودی اقتصاد محلّی خودکفا)دامداری و  (9

 کشاورزی(

 نرخ اشتغال مناسس زنان در مقایسه با شهر (10

ــی ا  (11 ــترس ــهیالتی نییر ی، ال،   دس ــاکنان به تس کثریت س

 گاز، تلویزیون و ...اجاق

 واحدهای  جوارهم و داخل در قالیبافی هایکارگاه وجود (12

 مسکونی

 گاز و ....(برق،( زیربنایی امکانات از محله برخورداری (13

 مسکونی واحدهای مالکیت نرخ بودن باال - (14

 کنیابیکاری حاد و اشتغال ناپایدار و فصلی در بیا سا (9

سطح پاییا اقتصادی ساکنیا برای مشارکت در تأمیا فضاهای   (10

 خدماتی

 های غیر تولیدینسبت باالی افراد شاغل در فعالیت (11

ساکنیا به   کمبود فرصت  (12 شغلی در درون محلّه و مراجعه  های 

 سایر محالت

 تر در مقایسه با سایر محالتضعف اقتصادی و درآمد پاییا (13

 ی اکثریت ساکنانفقدان پشتوانه اقتصادی ـ مال (14

 خروج افراد ثروتمند از محلّه و ورود افراد فقیر (15

ت
یس
 ز
 ـ
دی
الب
ک

طی
حی
م

 

 وجود زمیا برای تأمیا نیازهای خدماتی ساکنیا (15

آب، برق، گاز و تلفا در اکثر  دسترسی به تسهیالت زیربنایی (16

 واحدهای مسکونی

قالس بودن الگوی مالکیت شــ،صــی مســکا و پاییا بودن  (17

 ناننشینسبت اجاره

استفاده از مصالح استاندارد در ساخت واحدهای مسکونی   (18

 قبول ای واحدهاجدید و کیفیت قابل

 زیرسازی نامناسس و آسفالت نشده خیابان اصلی گلمغان (16

های سطحی مناسس در معابر عدم وجود سیستم دفع آب (17

 اصلی و فرعی

ها و مشکالت وسازهای غیرمجاز در برخی کوچهساخت (18

 عرض معبر 

 خصوص معابر اصلیوشنایی مناسس برخی از معابر بهعدم ر (19

 های مسکونیها و ریزدانگی پالکوضعیت فرسوده ساختمان (20

های خدماتی هم ون ورزشی ، آموزشی و کمبود کاربری (21

 فرهنگی، بهداشتی ـ درمانی و....

 فشار پاییا آب و قطعی متعدد برق (22

در آوری زباله در برخی از معابر و ت،لیه زباله عدم جمع (23

 نزدیکی محلّه و مشکالت تبعی

 وجود دام در برخی منازل در داخل بافت مسکونی (24
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ی
هر

ش
ت 

ری
دی
م

 

  بهب د در خصدد   شددهری مدیریت به رشددد رو فعالیت (19

 رسانیخدمات وضعیت

 شهری طرف مدیریت از محله ساکنین شناختن رسمیت به (20

 برای شهری خدمات ارائه به شهری مدیران مثبت نگرش (21

 ساکنین

 برای مدیریت شهری مسئ لین به ساکنین سیدستر عدم (25

 محله مشکالت و مسائل انعکاس

مدیریت شهری در  و مسئ لین هایوعده به اعتمادیبی (26

 محله بهسازی

 محله بهسازی در خان ارها اقتصادی مشارکت ب دن پایین (27

 المنفعهعام کارهای و

 برای بلندمدت  و مدتمدت، میانهای ک تاهبرنامه فقدان (28

 ساکنین ت انمندسازی و یسامانده

 

 نتایج تجریه و تحلیل عوامل خارجی  -2-3

هدف این مرحله کندوکاو آثار محیط خارجی محله و شناسایی فرصت ها و تهدیدات موجود در راه 

توانمندسازی  محله می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته و پس از بررسی وضعیت محدوده مورد مطالعه، 

( 2ها و تهدیدهای موجود در سر راه توانمندسازی  مورد بررسی قرار گرفت. که در جدول)مجموعه از فرصت 

 آورده شده است.

 (: ماتریس عوامل خارجی موثر بر توانمندسازی  محله گلمغان 2جدول)

مسائل و 

 قابلیت

 هامؤلفه

 بیرونی

 (Tتهدیدات) (Oها)فرصت

 

 ـ 
عی
ما
جت
ا

گی
رهن
ف

 

 

ساک     (1 شتر    سکونت برخی از اقوام  سبس ایجاد حس تعلق هرچه بی نیا در محله که 

 گردد.می

 نقش پررنگ ساکنیا در تأمیا امنیِت محله  (2

 گیریتمایل باالی ساکنیا جهت ایجاد شورایاری و مشارکت در فرآیند تصمیم  (3

 صورت غیررسمی و غیرمجازدرآمد بههای کمتمایل به استقرار پراکنده گروه (1

 ب از محله نزد ساکنیا و مسئوالن شهریگیری تصویر ذهنی نامطلوشکل (2

 توجه بیشتر ساکنیا به منافع فردی در مقایسه با منافع جمعی (3

 ایتغییر خانوار از الگوی گسترده به الگوی هسته (4

 

دی
صا
اقت

 

 

 یآموزمهارتی آموزشی و هاکالستمایل باالی ساکنیا جهت شرکت در   (4

 الحسنهضقری هاصندوقتمایل باالی ساکنیا جهت عضویت در   (5

 به دسترسی دلیل انسانی به نیروی ت،صص سطح ارتقا برای زمینه بودن فراهم  (6

 حرفه و فنی آموزش مرکز

 تحمیل قوانیا شهری و ایجاد محدودیت برای برخی مشاغل با پایه روستایی (5

 نسبت پاییا جمعیت فعال)نیروی کار( (6

ضی باارزش  (7 شاورزی به فعالیت  تغییر کاربری ارا سمی ه ک م چون های غیرر

 بازی زمیا و مسکابورس

 ـ 
دی
الب
ک

ت
یس
ز

طی
حی
م

 
 سازی ابنیهتمایل باالی ساکنیا جهت بهسازی و مقاوم  (7

 نگاه مثبت ساکنیا به آینده محلّه و پیشرفت آن   (8

 محله بهسازی و مسکونی واحد سازیمقاوم در مردم مشارکت زمینه نمودن فراهم  (9

 وام اعطای طریق از

 عدم ارتباط مناسس با شهراردبیل (8

 های شمالی محلّهآزاد بودن محدوده (9

 وساز عدم نیارت بر فرآیند ساخت  (10

 وسازگیرانه جهت ساختمقررات س،ت قوانیا و  (11

ری
شه
ت 
یری
مد

 

 بهسازی محله برای شهری مدیریت اجرای دست در اقدامات  (10

 توجه تصور در ساکنیا مشکالت و مسائل کاهش و زندگی کیفیت ارتقای  (11

 محله به شهری مدیران

 ساماندهی محله برای محله ساکنیا هایتوانایی و هاظرفیت کارگیریبه  (12

 گیریدر امر تصمیم مردم مشارکت زمینه نمودن فراهم برای تالش  (13

 غیررسمی هایهای سکونتگاهطرح تدویا و تهیه  (14

  غیراصولی وسازهایساخت افزایش  (12

 محله انساکن در تبعیض احساس رفتا باال  (13

 عدم آشنایی برخی از مدیران شهری از محله و وضعیت آن  (14
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 استراتژی های موثر در جهت توانمندسازی  محله -3-3

بعد از تدوین نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدات در سطح محله اقدام به تدوین استراتژی های 

 ( آورده شده است.3مربوطه گردید که در جدول)
 

 توانمندسازی  محله گلمغان اقدامی ی(: راهبردها3جدول)

 (ST)تنوع راهبرد (SOراهبرد رقابتی/ تهاجمی)

توسعه مشارکت اجتماعی د اقتصادی ساکنین در بهسازی و ارتقا محله با 

 امنای مساجد(های مذهبی)هیئتاستفاده از توان گروه

 ترویج و توسعه فرهنگ شهروندی ساکنان

 تصادی محلی برای توسعه اشتغالهای اقحمایت و پشتیبانی از گروه

سازی آن به همراه توسعه و ارتقا اصالح سازمان فضایی محله و ایمن

 فضاهای عمومی اجتماعات محلی

و هویت  محالت به ساکنان تعلق از احساس هدفمند و بهینه گیریبهره

 هاآن به بخشی

 تسهیل دسترسی ساکنان به تسهیالت مالی نوسازی مسکن

افت اجتماعی محله به وسیله توسعه فضاهای فرهنگی د ارتقا فرهنگی ب

 مذهبی

 های مالی در مقیاس محلهایجاد و توسعه صندوق

 ارتقای وضعیت اقتصادی محله

 باال بردن سطح مشارکت ساکنین در ساماندهی مشکالت و توسعه محله

 محله موردنیاز عمومی به کاربری های مخروبه مساکن از برخی تبدیل

شده در  برده بکار هایسازه استحکام ها وساختمان سازیوممقا بر تیکید

 ساختمان احداث

 (WTتدافعی) راهبرد (WO)بازنگری راهبرد

 سازمان( قبیل از آموزشی و های خدماتیسازمان و نهادها نمودن درگیر

 رسانیخدمات امر در غیره درمان و و بهداشت شبکه وپرورش،آموزش

 اجتماعی هایآسیب از و پیشگیری زندگی تکیفی بهبود منظوربهتر به

 رسانیمنظور خدماتبه اصلی معابر بهسازی شبکه و عمومی معابر تعریض

 بحران مواقع در مناسب

وساز غیرمجاز در اطراف محله با پیشگیری از رشد پراکنده و ساخت

 مشارکت فعال نهادهای محلی و مدیریت شهری

 ش و ترویج مشاغل خانگیتوسعه اقتصاد محلی با تمرکز بر آموز

 توسعه فضاهای خدماتی برای ساکنان در فضاهای بایر درون محله

 ارتقا امنیت محله

فن  و هنر عنوانبه دستی از جمله قالیبافیفعالیت صنایع به بخشیدن رونق

 های آموزشیکارگاه و برگزاری جشنواره طریق از محالت ساکنان

 ارتقا سطح سالمت و رفاه اجتماعی

های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و کمبودهای خدماتی در زمینهرفع 

 خدمات عموی و...

 در مدیریت شهری هایبرنامه و هاتوجیهی سیاست جلسات برگزاری

 شهری مدیریت با ارتباط

 محیطی محلهارتقا وضعیت آب و فاضالب و وضعیت زیست

 

 

 برتر استراتژی تعییا جهت ANP و SWOT تلفیق -4-3

 ANPولویت با استفاده از روشتعییا ا

 گردد:برای این منظور مراحل زیر طی می

گردد. برای تبدیل زیر عوامل و استراتژی ها، به مرحله اول : مساله تبدیل به یک ساختار سلسله مراتبی می

( نمایش داده شده است. هدف در اولین سطح مدل 1سنجید در شکل ) ANPحالتی که بتوان آنها را با تکنیک 

ها( در سطح دوم قرار داده می شوند زیر عوامل ) نقاط قوت، ضعف، تهدیدها، و فرصتSWOT و فاکتورهای 

SWOT  : فرصت  برای عامل 14عامل برای نقاط ضعف،  28عامل برای نقاط قوت،  21در سطح سوم شامل
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داده شده اند در آخرین  استراتژی که برای این تحقق توانمندسازی  4عامل برای تهدیدها می باشد و  14ها و 

 سطح این مدل می باشد.
 

 
 (: فرایند شبکه ای پژوهش2شکل)

 

 :دومگام 

وجود ندارد، مقایسه زوجی عوامل  SWOTمرحله دوم با فرض اینکه هیچ گونه وابستگی بین عوامل 

SWOT  ( نمایش داده 5گیرد. نتایج مقایسه در جدول )و با عنایت به هدف انجام می 1-9با استفاده از مقیاس

( به آن اشاره شده است با محاسبه میانگین هندسی 3می شوند. تمام مقایسه های زوجی نهایی که در جدول )

تحلیل و بردار ویژه زیر  Super Decisionsکلیه مقایسات زوجی به دست آمد و سپس با استفاده از نرم افزار 

 آید.بدست می

 

 عامل هر نسبی اهمیت و اصلی عوامل زوجی مقایسات ماتریس(: 4جدول)
 هدف T O w S اهمیت نسبی

0.263 2/1 2/1 2 1 S 
0.295 2 3 1 1 w 
0.271 2/1 1 2/1 3/1 O 

0.161 1 1 3/1 2/1 T 

 

 

S1...............SN 

W1...............WN 

O1…………ON 

T1…………TN 

SO 

WO 

ST 

WT 

S 

W 

O 

T 

انتخاب 

استراتژی 

 برتر
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 گام سوم:

در این مرحله وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی از طریق بررسی تاثیر هر عامل بر عامل دیگر با استفاده 

مقایسات زوجی تعیین می شود. وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی پس از تجزیه و تحلیل  از ماتریس های

 محیط های درونی و بیرونی بدست می آید.
 

 عوامل نسبی اهمیت و اصلی عوامل زوجی مقایسه ماتریس(:  5)جدول

 هدف T O w اهمیت نسبی

0.301 1 3 1 w 
0.294 2 1 3/1 O 
0.405 1 2 4 T 

 

 باتوجه به نقاط ضعف SWOT ماتریس وابستگی درونی فاکتورهای (: 6)جدول

 هدف T S اهمیت نسبی

0.644 6 1 S 

0.356 1 6/1 T 

 

 به تهدید ها باتوجه SWOT فاکتورهای درونی وابستگی ماتریس(: 7)جدول

 هدف T w اهمیت نسبی

0.611 7 1 w 
0.389 1 7/1 T 

 

 گام چهارم:

 به شرح ذیل محاسبه می گردد :  SWOTوابستگی درونی عوامل در این مرحله اولویت های 

 
1 0.520 0.264

0.499 1 0.512
0.259
0.242

0.341
0.139

1
0.224

   

0.517    
0.199    
0.284 ×

1      

[

0.263
0.295
0.271
0.161

]  = [

0.309
0.249
0.235
0.207

] [

𝑆
𝑊
𝑂
𝑇

] 

 

 

 گام پنجم و ششم:

بوسیله ماتریس مقایسه زوجی محاسبه می شوند.بردار های اولویت  SWOTدر این مرحله داخلی زیر عوامل 

به دست آمده بوسیله تحلیل ماتریس های مقایسه زوجی موجود در پیوست اول در زیر نمایش داده می شود ، 

ه چهار در اولویت داخلی زیر پیدا شده در مرحل SWOTبا استقاده از ضرب اولویت های وابسته متقابل عوامل 

 است. ( ارائه شده8جدول )بدست آمده محاسبه می شوند. این محاسبات در  SWOTعوامل 
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 SWOTفاکتورهای نهایی های اولویت عوامل فرعی( و محاسبه (معیارها زیر نسبی (: اهمیت 8)جدول

 فاکتورها نهایی اولویت فاکتورها نسبی اولویت SWOT فاکتورهای گروه اولویت های SOWTگروه های 

 0.309 قوت نقاط

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

S11 

S12 

S13 

S14 

S15 

S16 

S17 

S18 

S19 

S20 

S21 

 0.249 ضعف نقاط

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

W7 

W8 

W9 

W10 

W11 

W12 

W13 

W14 

W15 

W16 

W17 

W18 

W19 

W20 

W21 

W22 

W23 

W24 

W25 

W26 

W27 

W28 

 0.235 فرصت ها

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 

O6 

O7 

O8 

O9 

O10 

O11 

O12 

O13 

O14 

 0.207 تهدیدها

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 

T10 

T11 

T12 

T13 

T14 

 77 1 جمع
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 گام نهایی:

هرکدام از آنها محاسبه می کنیم.  SWOTها را با توجه به زبر عوامله ما درجه اهمیت استراتژیدر این مرحل

 Superجزئیات ماتریس های مقایسه زوجی در پیوست شماره دو آورده شده است. با استفاده از نرم افزار 

Decisions 4 بردارهای ویژه و به وسیله تحلیل این ماتریسw جام اولویت کلی و سر ان محاسبه می شود

 :  شوندهستند محاسبه می swotاستراتژی هایی که منکعس کننده رابطه درونی یبن فاکتور های 

[𝑊𝐴] =  [

𝑆𝑂
𝑊𝑂
𝑆𝑇
𝑊𝑇

] =𝑊×𝑊𝐺=

[
 
 
 
 0.31
0.23
0.27
0.19]

 
 
 
 

 

 

 
  های پژوهش()منبع: یافتههای توانمندسازی(: اولویت کلی استراتژی3شکل)

 

 بحث و نتیجه گیری -4

یکی از زمینه های ناپایداری توسدعه شدهری به ویژه در کشدورهای در حال توسدعه گونه ای با مشدکالت       

خودرو و فاقد مقررات نام برد که  یسکونتگاه ها  به اسکان غیر رسمی،   موسوم  فزاینده، گسترش  حال در حاد

ت ساماندهی بافت های   هج سیاست تشریک مساعی با ساکنان       نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه در برنامه ریزی ها و

سئله به               ساخت که چاره جویی این م شهری را فراهم  سعه پایدار  ست تا بتوان امکان تو شهری ا سامان  ناب

  گیریبهره با حاضر  تحقیق .گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن بلکه در سطح ملی نیاز دارد   سیاست  

  SWOTاسددتراتژیک  ریزیبرنامه بر مبنای را خود لیلیتح چارچوب تحقیق، نظری مبانی و تحقیقات نتایج از

اقتصادی، کالبدی د زیست محیطی و مدیریت    های اجتماعی د فرهنگی، شاخص تحلیل با و داده قرار ANPو 

 این از تا باشد می جهت توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل   استراتژی  ترینمناسب  تعیین شهری به دنبال 

  بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه زمانی هایدوره برای باال بردن پتانسددیل در مناسددب ایهریزیبرنامه طریق،

 .نماید تدوین

  ،(استراتژی بهترین انتخاب) هدف آن اول سطح در که باشدمی سطح چهار شده در پژوهش شاملمدل ارائه

  استراتژی چهار آن سطح آخرین در و SWOTفرعی عوامل سوم سطح ، درSWOTاصلی دوم عوامل سطح در

WT

WO

ST

SO

0.19

0.23

0.27

0.31
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تشددکیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و در بخش انتخاب بهترین اسددتراتژی،  .دارند قرار جایگزین

هاجمی)                 قابتی/ت هار اسدددتراتژی ر کل  برای چ مل، نمره  یاز عوا یانگین امت به م حاسددد (، ST(، تنوع)SOم

  ینتر( مناسددب0.31ین امتیاز کل)( با میانگSO( محاسددبه گردید و اسددتراتژی) WTتدافعی) ( وWOبازنگری)

در ادامه راهکارهای توانمندسدازی محله گلمغان   .انتخاب گردید توانمندسدازی محله گلمغان اسدتراتژی برای  

 تشریح می گردد.

  

 طرح راهکارهای توانمندسازی   -5

کارهای اجرایی را ها شرایط تبدیل به راهیاستراتژکه ینایاز و اطمینان از موردنهای یاستراتژبا استخراج 

 کنیم.یمیاز در این مرحله موردندارند، اقدام به تهیه راهکارهای 
 

 و راهکارها راهبردها(: اهداف، 9جدول)

 بندییتاولو راهکار راهبرد اهداف خرد اهداف کالن حوزه

عی
ما
جت
ا

-
دی
صا
اقت

 

 توانمندسازی اجتماعی

توسعه فرهنگ شهروندی، مشارکت در امور 

 ادهای عمومیشهری و تقویت نه

 مدتکوتاه ی اجتماعیهاآموزشترویج  ترویج و توسعه فرهنگ شهروندی ساکنین

یله توسعه وسبهارتقای فرهنگی بافت اجتماعی محله 

 مذهبی و ...-فضاهای فرهنگی
 مدتمیان ارتقای کمی و کیفی فضاهای فرهنگی، مذهبی و عمومی

 

 

 انوادهید بر نهاد ختیکتوسعه اجتماعی محله با 

 های اجتماعییتحماگسترش 

 بلندمدت های اجتماعی از نهاد خانوادهیتحما

 مدتمیان ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین

 مدتمیان ارتقای سطح سالمت و رفاه اجتماعی

ارتقای وضعیت شغلی و درآمدی 

 ساکنین

بسترسازی برای تقویت اقتصاد محلی،توسعه 

 قتصادی ساکنینهای امهارت

 مدتمیان توانمندسازی،آموزش و بسترسازی برای تقویت اشتغال محله های اقتصاد محلیحمایت از گروه

 بلندمدت گسترش شبکه تعاونی های مالی در مقیاس محلیایجاد و توسعه صندوق

 توسعه اقتصاد محلی با تمرکز بر آموزش
ی توسعه اشتغال های مختلف براتوانمندسازی و آموزش گروه

 محلی
 مدتمیان

دی
الب
ک

- 
ت
یس
ز

طی
حی
م

 

ارتقای کمی و کیفی خدمات 

 شهری و وضعیت محیط کالبدی

ارتقای وضعیت مسکن ساکنین و هدایت 

 وساز جدیدساخت

 بلندمدت فراهم نمودن امکان دستیابی ساکنین به منابع اعتباری بخش مسکن تسهیل دسترسی ساکنین به تسهیالت مالی نوسازی

 بلندمدت تشویق به نوسازی و بهسازی مسکن درون محله وساز غیرمجازپیشگیری از رشد پراکنده و ساخت

های موجود و ارتقای وضعیت زیرساخت

 هاتوسعه آن
 رفع کمبودهای خدماتی ساکنین

 بلندمدت های خدماتییکاربرتیمین کمبودهای ساکنین در زمینه 

 بلندمدت ابراصالح کمی و کیفی شبکه مع

تی
یری
مد

 

ارتقای وضعیت نهادی، 

ریزی و مشارکتی مدیریت برنامه

شهری در ساماندهی و 

 توانمندسازی محله

ها مدیریت یکپارچه مشکالت این سکونتگاه

 در مدیریت شهری

 بلندمدت ارتقای آگاهی و شناخت مسئوالن سازی در مدیریت شهریظرفیت

یل در مدیریت های دخهماهنگی و همکاری سازمان

 شهری
 بلندمدت هافکری و هماهنگی میان سازمانایجاد فضای هم

های مدیریتی مشترک در انداز و سیاستترسیم چشم

 های دخیلبین سازمان
 مدتمیان هاها با مشارکت سازمانها و طرحتهیه برنامه

مشارکت ساکنین در ساماندهی و مدیریت 

 محله
 مدتکوتاه ایجاد نهادهای مشارکتی برای مدیریت محله و ایجاد ساختارهای مدنی تقویت نهادهای اجتماعی

 

 :منابع
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شهال )  شگران در طرح 1390اختری،  سازی اجتماع (. نقش کن سازی     های توانمند سازی و به محور برای نو

 ، سازمان نوسازی شهر تهران.13، شماره 2ها، نشریه اینترنتی نوسازی، سال محله

شهر   محور با تیکید بر کالنریزی اجتماعهای غیررسمی و برنامه (. سکونتگاه 1391حمدهادی )ایازی، سید م 

 .73، شماره 19تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 

ست، کیومرث )  سمی جلوه   1386ایراندو سکان غیرر شاه،        (. ا شهر کرمان شهری مورد  سعه ناپایدار  ای از تو

 اه شهید بهشتی.رساله دکتری، دانشگ

 آماری. -(. فصلنامه اقتصادی1387بانک مرکزی ایران )

ضا؛ جوانمردی،  ضا و فرجی    پورخباز، حمیدر سنعلی    سعیده؛ یاوری،احمدر  کاربرد (.1392) سبکبار، ح

 کشاورزی)مطالعه  اراضی  تناسب  آنالیز در ANP-DEMATELتلفیقی مدل و معیاره چند گیرییمتصم  روش

 . 3 هشمار ،39 سال شناسی،یطمح(، قزوین موردی: دشت

  هایساماندهی سکونتگاه   در توانمندسازی  هایرهیافت کارگیریبه سنجی (. امکان1391پیری و همکاران )

 .12 شماره ،3 ای، سالمنطقه و شهری هایپژوهش و گلشهر مشهد، مطالعات ناحیه غیررسمی

 هایچالش بندیاولویت ررسددی(. ب1390کوروش ) روسددتا؛ علیرضددا، جمشددیدی، مصددطفی؛ تیموری،

 .43شماره محیطی، ریزیبرنامه و جغرافیا بیرجند، مجله شهرستان کوه ده منطقه نشینانحاشیه

مشهد، مجله    شهر شهرها؛ نمونه موردی:کالن (. نگرشی بر نحوه ساماندهی حاشیه کالن   1382جوان، جعفر )

 .1ای، شماره جغرافیا و توسعه ناحیه

سفی، علی  شیه 1381) حاج یو سکان        (. حا شهر)ا سالمی(، هفت  شینی و فرآیند تحول آن )قبل از انقالب ا ن

 ، تهران.8، شماره 3غیررسمی(، سال 

  مطالعات بر مبتنی اجتماعی – اقتصادی کیفی هایشاخص تحلیل. (1389) سیاوش مجید و پالیزبان، روستا،

 .30 – 29 شماره شهر، هفت فصلنامه غیررسمی، محالت شناسایی راستای در میدانی مشاهدات و

ای،  ریزی شددهری و منطقه( در برنامهANPای)(. کاربرد فرآیند تحلیل شددبکه1389زبردسددت، اسددفندیار )

 .41نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 

  کنفرانس سومین ها،حلراه و پیامدها علل، غیررسمی، اسکان. (1390محمد ) غالمی، عیسی و امین، شیبانی

 .شهری مدیریت و ریزیبرنامه

ستم )  فر، صابری  سی 1388ر شیه  تحلیلی (. برر شینی حا  کارگران، موردی: منطقه مطالعه بیرجند شهر  در ن

 .1شماره ، 24 سال ، 92پیاپی شماره جغرافیایی، فصلنامه تحقیقات

ران، فصلنامه تیمین  (. پیشنهاد راهبرد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ای1381صرافی، مظفر )

 ، سال چهارم.11اجتماعی، شماره 

 یرنشینفق یهاو بهسازی محله یررسمیاسکان غ (.1382ی زاده بزار، مریم )و هاد محمد ،قاسمی خوزانی

 ها.ینشریه شهردار ،شهری
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رد دولتی درباره رویک اندرکاراندست(. مقایسه نگرش خبرگان بومی و 1391کاظمی، موسی و مالکی، مجتبی )

آباد شددهر ورامین(، مجموعه مقاالت  یلجلدر توسددعه محلی)مطالعه موردی بخش  محوراجتماعتوانمندسددازی 

 برگزیده همایش ملی توانمندسازی.

ی غیررسددمی و اقدامات  هاسددکونتگاه(. برنامه توانمندسددازی 1392مهندسددین مشدداور پارس آریان راود )

 .شهر نگرازی شهری اردبیل با دیدگاه ید بر بهستیکبا  هاآنتوانمندسازی اجتماعات 

های  محور در سددکونتگاههای فقر شددهری و ضددرورت رویکرد اجتماع(. چالش1393نصددیری، اسددماعیل )

 .27انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، شماره سیم زنجان، چشمغیررسمی، مطالعه موردی: محله بی

نشینی،  محور و نسبت آن با مسئله حاشیهکرد اجتماع(. روی1393نیمروزی ناوخی، نوروز و چراتی، عیسی ) 

 .محور، اصفهانکتاب چکیده مقاالت همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع
Allen, K (2006). Community Based Disaster Preparedness and Climate 

Adaptation:Local Capacity Building in the Philippines,Disasters, 30(1), P.81-101. 
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