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چکیده
سکونتگاههای غیررسمی ،نواحی نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل
گرفته و گسترش یافتهاند .لذا مطالعه سکونتگاه های غیر رسمی و اتخاذ راهکار و استراتژی مناسب در برابر این پدیده
در این شهر جهت توسعه پایدار شهری ضروری به نظر میرسد .مقاله حاضر با تحلیل عوامل درونی(قوت و ضعف) و
عوامل بیرونی( فرصت ها و تهدیدات) شاخصهای کالبدی  -زیست محیطی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی
به دنبال ارائه استراتژی برتر برای توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل می باشد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی و
تحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوریدادهها استفاده میکند .جامعه آماری این پژوهش ،شامل مسئوالن و
کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می باشد . .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات و ارائه راهبردهای توانمندسازی محله گلمغان ،از ماتریس تحلیلی  SWOTبهره گرفته شد .سپس با تنظیم
عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند ،ماتریس راهبردی  SWOTاستخراج شد.
برای اولویت بندی راهبردهای حاصل از فن  ،SWOTنظرات کارشناسان و خبران در قالب پرسشنامة مقایسات زوجی
جمع آوری شد و با استفاده از مدل  ،ANPراهبردها ارزیابی و اولویت بندی شدند .با محاسبه میانگین امتیاز عوامل،
نمره کل برای چهار استراتژی رقابتی/تهاجمی( ،)SOتنوع( ،)STبازنگری( )WOو تدافعی( )WTمحاسبه گردید و
استراتژی( )SOبا میانگین امتیاز کل( )0.31مناسبترین استراتژی برای توانمندسازی محله گلمغان انتخاب گردید.
واژگان کلیدی :سکونتگاههای غیررسمی ،توانمندسازی و ساماندهی ، SWOT- ANP ،شهر اردبیل ،محله گلمغان.
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 -1مقدمه
اجرای برنامه های نو ا ستعماری در ک شورهای در حال تو سعه تحت عنوان برنامه های تو سعه در را ستای
شک ست ساختار اجتماعی و اقت صادی سنتی این گونه ک شورها عمل کرده و به همراه خود پدیدهای به نام
سکونتگاه هایغیررسمی را به ارمغان آورده است(ربانی .)89،1385:اسکان غیررسمی یا خودجوش شکل رایج
رشددد شددهری در اکشر کشددورهای در حال توسددعه اسددت که غالباً بیش تر مناطق به صددورت غیررسددمی و نه
برنامهریزیشده اشغال میشود که این امر ناشی از نیاز شدید به مسکن ،الی الخصوص از سوی گروههای کم
درآمد میباشدددد( .)zeilhofer & topanotti،2008:14در واقع اینگونه سدددکونتگاهها بازتاب اصدددلی توزیع
غیرعادالنه منابع قدرت ،ثروت و درآمد است( .)Undp،1997:485در چنین روندی شهرها و به ویژه شهرهای
میلیونی کشورهای در حال توسعه به شکل غم انگیزی مکان تمرکز فقر شدهاند(.)Hall & Ulrich،2005:14
پیامد چنین روندی شکلگیری ا سکان غیرر سمی و شرایط بد م سکن ا ست( .)Un- Habitat،2018:54در
همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده شهرها در قرن بیست و یکم میالدی هشدار داده است که به موازات رشد
ابر شهرها ( )Megacitiesفقر شهری در کشورهای جنوب افزایشیافته و بخش عمدهای از رشد شهرنشینی
بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونتگاههای غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را
«غیرر سمی شدن شهرن شینی»1نامیده ا ست( .)Pfeiffer،Hallop & 2000:51در ک شور ایران نیز ا سکان
غیررسمی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه نهاد و رشد خیرهکننده آن به اواسط دهه 1340
بازمیگردد(جوان )5:1382،که مقارن با گسددترش تیسددیسددات شددهری ،افزایش درآمد حاصددل از نفت و رونق
شهرها ،اصالحات ارضی و مکانیزاسیون کشاورزی و عدم توجه به دگرگونیهای اساسی در بخش کشاوررزی
بود(تیموری و دیگران .)54:1390،همچنین طبق برآوردها چهارده میلیون نفر( 19درصد) از جمعیت کشور در
سال  1385زیر خط فقر به سر میبردند(بانک مرکزی ایران )1387،و به دنبال رشد لجامگسیخته شهرنشینی و
گسددترش فقر 5/5 ،میلیون نفر از جمعیت شددهری کشددور در اینگونه سددکونتگاههای نابسددامان سددکونت
دارند( صابری فر .)30:1388،با این او صاف میتوان گفت که م سئله ا سکان غیرر سمی ،م سئله ای گذرا و با
ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقا و باز تولید و بسط آن وجود ندارد و پرداختن به آن نه تنها ضرورتی برآمده
از ارزشهای اعتقادی و ان سانی بلکه سازگار با منافع اجتماعی و پایداری سکونتگاهها و تو سعه ملی ا ست و
نباید فراموش کرد که فقر در هر جا تهدیدی برای کل میباشد(صرافی .)6:1381،برای مقابله و ساماندهی این
سکونتگاهها ،سیا ستهای مختلفی اتخاذ شده ا ست؛ امّا ناکامی برنامهها و پروژههای متکی بر رهیافتهای
تمرکزگرا ،د ستوری و یک سویه ،تکنولوژی مدار با تخ صیص منابع و آموزش هرچند ممکن ا ست دل سوزانه
هم بوده باشدددد ،عمالً به ک نار ما ندن مردم از جر یان توسددد عه و ناتوانم ندسدددازی اجت ما عات را مو جب
میشود(صرافی .)1:1377،آثار سوء این نگرش موجب شده تا یک حرکت قابلتوجه از رویکرد دولتمحور و
عرضه مدار به رویکرد اجتماع دددد مبنا و تقاضا مدار در برنامههای توسعه و به خصوص توسعه در اجتماعات
1-Informalizedurbanization
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محلی به وجود آید .از این رو ،رویکرد محلی گرایی و اجتماع ددددد مبنایی در سددالهای اخیر همه حوزههای
توسعه را در نوردیده است.
شهر اردبیل یکی از شهرهایی است که میتوان گفت اسکان غیررسمی یکی از مسائل مهم آن است .در این
ارتباط میتوان تو سعهنیافتگی رو ستاها را عامل افزایش مهاجرت و ایجاد سکونتگاههای غیرر سمی در اردبیل
عنوان کرد .به طوری که  95352نفر که  21/57در جمعیت اردبیل را ت شکیل میدهند(مهند سین م شاور پارس
آریان راود ،)53:1392،در این سکونتگاههای ناب سامان به سر میبرند که نیازمند توجه خاص ه ستند .برر سی
روند رشد جمعیتی شهر اردبیل نیز حاکی از مشبت بودن رشد آن است .یکی از مشکالتی که شهرها با افزایش
جمعیت با آن مواجه میشددوند ،ایجاد سددکونتگاه های غیررسددمی میباشددد که امروزه از بارزترین مشددکالت
شهرنشینی است .روند سریع شهرنشینی در شهر اردبیل نیز منجر به بروز پدیده اسکان غیر رسمی در این شهر
شده ا ست .این پدیده به زعم مقامات شهری از م شکالت عمده شهر میبا شد که تیثیر نامطلوبی بر تو سعه
شهری دا شته و مع ضالتی چون بیکاری ،م شکالت اجتماعی ،فرهنگی و غیره را به دنبال دارد .به دلیل اینکه
م شکالت مذکور به مرور سایر مناطق شهر را نیز تحت تیثیر قرار داده و میزان ر شد و پی شرفت آن را تا حد
قابل توجهی کاهش میدهد ،لذا مطالعه سکونتگاه های غیر ر سمی و اتخاذ راهکار منا سب در برابر این پدیده
در این شهر جهت تو سعه پایدار شهری ضروری به نظر میر سد .یکی از محالت غیرر سمی در سطح شهر
اردبیل محله گلمغان میباشددد .کوچک بودن و فشددردگی واحدهای مسددکونی ،پایین بودن درآمد خانوارها،
اشددتغال در بخش غیررسددمی ،پایین بودن سددطح سددواد و امکانات و خدمات شددهری از مهمترین مسددائل و
مشکالت محله گلمغان شهر اردبیل بوده که نیازمند طراحی استراتژی مناسب برای کاهش مسائل و م شکالت
محله توأم با تدوین برنامه های اقدامی هسدت .عطف به مطالب بیان شدده ،به طورکلی مقاله حاضدر با تحلیل
عوامل درونی(قوت و ضددعف) و عوامل بیرونی( فرصددت ها و تهدیدات) شدداخص های کالبدی  -زیسددت
محیطی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی و مدیریتی به دنبال ارائه پاسخ به این سؤال ه ست که کدام ا ستراتژی
برای توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل مناسب تر هست .پس از تعیین استراتژی مناسب توانمندسازی
محالت در چارچوب برنامه ریزی ا ستراتژی ،برنامه مداخله ای و اقدامی توانمند سازی محالت در دوره های
زمانی در دوره های زمانی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت به چه صورت خواهد بود.
 -1-1پیشینه پژوهش
الن وین1و همکاران ( )2011در مقالهای با استفاده از معیارها و عوامل مختلف به مدلسازی رشد و توسعه
سکونتگاههای غیررسمی پرداختهاند که این مدلسازی را میتوان در شهرهای برنامهریزی نشده به کاربرد .لی
ژانگ )2011(2در مقالهای به این نتیجه رسیدند که شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی در چین تحت تیثیر
سوسیالیسم بهعنوان یک نتیجه اجتنابناپذیر است .افزایش نابرابریهای اجتماعی ،شهرنشینی ،فقر و تبعیض
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نژادی از نتایج مهاجرت عظیم روستاییان به شهرها و اسکان غیررسمی است .اولنا دبوویک )2010(1اظهار می
نماید در کشورهای کمتر توسعهیافته نرخ باالی شهرنشینی اغلب با توسعه سکونتگاههای غیررسمی همراه است
که این پدیده مانعی برای توسعه پایدار میباشد .پارسا و همکاران ( )2010به مطالعه بازار امالک غیررسمی و
سیستمهای مدیریتی برای اسکان غیررسمی در تانزانیا پرداخته و نتیجه گرفتند ازآنجاکه سکونتگاههای غیررسمی
از طرف دولت به رسمیت شناخته نمیشوند ،عدم دسترسی به خدمات اساسی از ویژگیهای این سکونتگاهها
میباشد .طالشی ( ) 2009در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که تمرکز امکانات اقتصادی و خدمات رفاهی
در کالنشهر مشهد باعث افزایش مهاجران گردیده است که این امر منجر به ایجاد سکونتگاههای غیررسمی
شده است .نتایج مطالعات نیمروزی ناوخی و چراتی()1393؛ نشان میدهد ،که با توجه به شرایط
محدودکنندهای که برای حاشیهنشینان از سوی سازمانهای دولتی خدمات رسان ایجاد میشود و همچنین با
توجه به دافعههای مبدأ مهاجرت حاشیهنشینان(روستاها و شهرهای کوچک) انگیزههای قوی در جهت
خودگردانی و بقا در جامعه شهری دارند و در نتیجه اتخاذ دیدگاه توانمندسازی از سوی مسئولین با روحیه
مشارکت جویی باال و مداخله ساکنان مناطق حاشیه در حل مسائل تناسب بیشتری دارد .مطالعات
نصیری()1393؛ نشان می دهد که توجه به دیدگاه مردم و تعامل و مشارکت مردم در تصمیمگیری و اجرای
برنامهها ،ضرورت توجه به رویکردهای برنامهریزی اجتماع محور در سیاستهای کاهش فقر شهری را ضروری
میسازد .ایازی( ،)1391بیان میدارد که راهکارهای ارائهشده در خصوص اسکان غیررسمی از حدف و تخریب
تا بهسازی و توانمندسازی تنوع داشته است و تجارب اخیر در این زمینه حاکی از غلبه دیدگاه توانمندسازی و
توجه به برنامههای اجتماع د مبنا است .به زعم اختری()1391؛ در مقطع کنونی باز شدن پنجرهای به نام
نوسازی در برنامهریزی شوراهای مدیریت محلی که قبالً دفاتر تسهیل گری در قالب شوراهای راهبری برای
نوسازی آماده کرده بودند ،میتواند بعضی از نگرانیهای موجود را برای پایداری کار در محلههای بافت
فرسوده و ادامه روند نوسازی از بین ببرد و تضمینکننده ادامه کار در محلههای فرسوده باشد .نتایج مطالعات
پیری و همکاران()1390؛ نشان میدهد ،که رهیافت توانمندسازی با تیکید بر قابلیتها و تواناییهای ساکنان،
ضمن حفظ کرامت انسانی حاشیه نشینان بهتر از سایر راهبردها در بهسازی و توانمندسازی محیطی اثرگذار
است.
 -2روش شناسی
از آنجاکه این پژوهش به بررسی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی می پردازد ،توصیفی-
تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است .برای جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز ،از بررسی های
اسنادی و همچنین مطالعات میدانی ،مشاهده و تهیة پرسشنامه به روش دلفی استفاده شد .پرسشنامه نیز به
صورت محقق ساخته و با سؤاالت بسته در قالب طیف لیکرت با گویه های پنج گزینه ای تنظیم شد .جامعه

Olena Dubovyk
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آماری این پژوهش ،شامل مسئوالن و کارشناسان سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر توانمندسازی سکونتگاه
های غیررسمی است .در فرایند توزیع پرسشنامه ،جامعه نمونه در دو سطح مختلف الف) مدیران و کارشناسان
مرتبط با سکونتگاه های غیررسمی در  25پرسشنامه ،ب) متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی در 25
پرسشنامه تقسیم بندی شدند .انتخاب کارشناسان نیز با بهره گیری از تکنیک گلوله برفی انجام گرفت .روش
کار در این تکنیک بدین صورت است که با توجه به موضوع پژوهش ،از افراد آشنا با موضوع در دانشگاه ها
و مراجع مختلف تخصصی درخواست می شود تا افراد خبره و باتجربه در نهادها و مؤسسه های پژوهشی
مختلف را معرفی کنند .روایی و پایایی پرسشنامه های مربوط به عوامل داخلی و خارجی نیز از طریق آلفای
کرونباخ محاسبه شد .این آلفا برای عوامل داخلی و خارجی به ترتیب  0/875و  0/893است که پایایی باالی
پرسشنامه را نشان می دهد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهبردهای توانمندسازی محله گلمغان ،از
ماتریس تحلیلی  SWOTبهره گرفته شد و قوت ها ،ضعف ها ،فرصت ها و تهدیدها از پرسشنامه ها استخراج
شدند .سپس با تنظیم عوامل راهبردی داخلی و خارجی که مبنا و پایه در تدوین راهبردها هستند ،ماتریس
راهبردی  SWOTاستخراج شد .برای اولویت بندی راهبردهای حاصل از فن  ،SWOTنظرات کارشناسان و
خبران در قالب پرسشنامة مقایسات زوجی جمع آوری شد و با استفاده از مدل  ،ANPراهبردها ارزیابی و
اولویت بندی شدند.
 -2-1محدوده مورد مطالعه
محله گلمغان یکی از محلههای مرسوم در منطقه  3شهرداری اردبیل میباشد .بر اساس آمارهای موجود در
سددال  ،1394کل جمعیت محله گلمغان  7837نفر میباشددد .از این تعداد  3957نفر مرد و  3880نفر را زنان
تشکیل میدهند .تعداد خانوار در محله  1862خانوار و بعد خانوار  4/21نفر میباشد .وضعیت کاربری اراضی
محله گلمغان حاکی از این امر می با شد که کاربری م سکونی ،کاربری غالب محله می با شد .سرانه م سکونی
محله با میانگین  36متر مربع از میانگین شددهر که بیش از  44متر مربع اسددت کمتر می باشددد .پس از کاربری
م سکونی ،کاربری باغات بی شترین سطح محله گلمغان را به خود اخت صاص داده ا ست .مقای سه سایر کاربری
های محله گلمغان با میانگین سرانه شهر اردبیل حاکی از این امر می باشد که کاربری های آموزشی ،درمانی و
خدماتی دارای سرانه کمتر از شهر و هم چنین پراکنش فضایی نامناسب برای دسترسی ساکنین می باشد.
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محله گلمغان

شهر اردبیل

شکل( :)1موقعیت محدوده مورد مطالعه

 -3یافته های پژوهش
 -3-1نتایج تجریه و تحلیل عوامل داخلی
هدف این مرحله سنجش محیط داخلی و خارجی محدوده مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط قوت و نقاط
ضعف میباشد؛ یعنی جنب ه های که در راه دستیابی به هدف می تواند زمینه های مساعد یا بازدارنده ایفاء کند.
از این رو در این قسمت مهمترین نقاط قوت و ضعف محله مورد بررسی و در جدول شماره( )1ارائه شده
است.
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جدول( :) 1ماتریس عوامل داخلی موثر بر توانمندسازی محله گلمغان
درونی

مسائل و
قابلیت

نقاط قوت()S

مؤلفهها
)1

نقاط ضعف()W

وجود روحیه مشــارکتپذیری مناســس ســاکنیا برای حل

 )1مهاجر بودن بافت

مسائل محله خود

 )2ضعف و عدم انسجام پایگاههای مذهبی محله

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

 )3نرخ بیسوادی بیش از میانگیا شهر

شهر

 )4سطح پاییا سواد

)3

میزان باالی ارتباطات و روابط همسایگی

 )5بعد خانوار بیش از میانگیا شهر

)4

رضایت نسبی ساکنان از محله سکونتشان

 )6تراکم جمعیتی بسیار پاییا

)5

وجود وحدت مذهبی

 )7سابقه سکونتی اندک ساکنیا در محله

)6

سطح باالی اعتماد ساکنان به اقوام ،دوستان ،همسایگان و

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

)2

اجتماعی ـ فرهنگی

آبادانی محله

ساکنان محله
)7

تعلقخاطر باالی ساکنیا به محله سکونتشان

)8

وجود سرزندگی و نشاط در میان ساکنیا

)9

وجود تا حدودی اقتصاد محلّی خودکفا(دامداری و

 )9بیکاری حاد و اشتغال ناپایدار و فصلی در بیا ساکنیا

کشاورزی)

 )10سطح پاییا اقتصادی ساکنیا برای مشارکت در تأمیا فضاهای

 )10نرخ اشتغال مناسس زنان در مقایسه با شهر

اقتصادی

 )11دســترســی اکثریت ســاکنان به تســهیالتی نییر ی ،ال،
اجاقگاز ،تلویزیون و ...

خدماتی
 )11نسبت باالی افراد شاغل در فعالیتهای غیر تولیدی
 )12کمبود فر صتهای شغلی در درون محلّه و مراجعه ساکنیا به

 )12وجود کارگاههای قالیبافی در داخل و همجوار واحدهای
مسکونی

سایر محالت
 )13ضعف اقتصادی و درآمد پاییاتر در مقایسه با سایر محالت

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

 )14فقدان پشتوانه اقتصادی ـ مالی اکثریت ساکنان

 - )14باال بودن نرخ مالکیت واحدهای مسکونی

 )15خروج افراد ثروتمند از محلّه و ورود افراد فقیر

 )15وجود زمیا برای تأمیا نیازهای خدماتی ساکنیا

 )16زیرسازی نامناسس و آسفالت نشده خیابان اصلی گلمغان

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

 )17عدم وجود سیستم دفع آبهای سطحی مناسس در معابر

واحدهای مسکونی
 )17قالس بودن الگوی مالکیت شــ،صــی مســکا و پاییا بودن

اصلی و فرعی
 )18ساختوسازهای غیرمجاز در برخی کوچهها و مشکالت

کالبدی ـ زیستمحیطی

نسبت اجارهنشینان
 )18استفاده از مصالح استاندارد در ساخت واحدهای مسکونی
جدید و کیفیت قابلقبول ای واحدها

عرض معبر
 )19عدم روشنایی مناسس برخی از معابر بهخصوص معابر اصلی
 )20وضعیت فرسوده ساختمانها و ریزدانگی پالکهای مسکونی
 )21کمبود کاربریهای خدماتی هم ون ورزشی  ،آموزشی و
فرهنگی ،بهداشتی ـ درمانی و....
 )22فشار پاییا آب و قطعی متعدد برق
 )23عدم جمعآوری زباله در برخی از معابر و ت،لیه زباله در
نزدیکی محلّه و مشکالت تبعی
 )24وجود دام در برخی منازل در داخل بافت مسکونی
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 )19فعالیت رو به رشددد مدیریت شددهری در خصدد

بهب د

 )25عدم دسترسی ساکنین به مسئ لین مدیریت شهری برای
انعکاس مسائل و مشکالت محله

وضعیت خدماترسانی

مدیریت شهری

 )20به رسمیت شناختن ساکنین محله از طرف مدیریت شهری

 )26بیاعتمادی به وعدههای مسئ لین و مدیریت شهری در
بهسازی محله

 )21نگرش مثبت مدیران شهری به ارائه خدمات شهری برای

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

ساکنین

و کارهای عامالمنفعه
 )28فقدان برنامههای ک تاهمدت ،میانمدت و بلندمدت برای
ساماندهی و ت انمندسازی ساکنین

 -3-2نتایج تجریه و تحلیل عوامل خارجی
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،
مجموعه از فرصت ها و تهدیدهای موجود در سر راه توانمندسازی مورد بررسی قرار گرفت .که در جدول()2
آورده شده است.
جدول( :) 2ماتریس عوامل خارجی موثر بر توانمندسازی محله گلمغان
بیرونی

مسائل و
قابلیت

فرصتها()O

تهدیدات()T

 )1سکونت برخی از اقوام ساکنیا در محله که سبس ایجاد حس تعلق هرچه بی شتر

 )1تمایل به استقرار پراکنده گروههای کمدرآمد بهصورت غیررسمی و غیرمجاز

مؤلفهها

فرهنگی

اجتماعی ـ

میگردد.

 )2شکلگیری تصویر ذهنی نامطلوب از محله نزد ساکنیا و مسئوالن شهری

 )2نقش پررنگ ساکنیا در تأمیا امنیِت محله

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

اقتصادی

 )3تمایل باالی ساکنیا جهت ایجاد شورایاری و مشارکت در فرآیند تصمیمگیری

 )4تغییر خانوار از الگوی گسترده به الگوی هستهای

 )4تمایل باالی ساکنیا جهت شرکت در کالسهای آموزشی و مهارتآموزی

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

 )5تمایل باالی ساکنیا جهت عضویت در صندوقهای قرضالحسنه

 )6نسبت پاییا جمعیت فعال(نیروی کار)

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

 )7تغییر کاربری ارا ضی باارزش ک شاورزی به فعالیتهای غیرر سمی هم چون
بورسبازی زمیا و مسکا

مرکز آموزش فنی و حرفه

زیستمحیطی

کالبدی ـ

 )7تمایل باالی ساکنیا جهت بهسازی و مقاومسازی ابنیه

 )8عدم ارتباط مناسس با شهراردبیل

 )8نگاه مثبت ساکنیا به آینده محلّه و پیشرفت آن

 )9آزاد بودن محدودههای شمالی محلّه

 )9فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در مقاومسازی واحد مسکونی و بهسازی محله

 )10عدم نیارت بر فرآیند ساختوساز

از طریق اعطای وام

 )11قوانیا و مقررات س،تگیرانه جهت ساختوساز

مدیریت شهری

 )10اقدامات در دست اجرای مدیریت شهری برای بهسازی محله

)12

افزایش ساختوسازهای غیراصولی

 )11ارتقای کیفیت زندگی و کاهش مسائل و مشکالت ساکنیا در صورت توجه

)13

باال رفتا احساس تبعیض در ساکنان محله

مدیران شهری به محله

 )14عدم آشنایی برخی از مدیران شهری از محله و وضعیت آن

 )12بهکارگیری ظرفیتها و تواناییهای ساکنیا محله برای ساماندهی محله
 )13تالش برای فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در امر تصمیمگیری
 )14تهیه و تدویا طرحهای سکونتگاههای غیررسمی
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 -3-3استراتژی های موثر در جهت توانمندسازی محله
بعد از تدوین نقاط ضعف و قوت و فرصت و تهدیدات در سطح محله اقدام به تدوین استراتژی های
مربوطه گردید که در جدول( )3آورده شده است.
جدول( :)3راهبردهای اقدامی توانمندسازی محله گلمغان
راهبرد تنوع()ST

راهبرد رقابتی /تهاجمی()SO
توسعه مشارکت اجتماعی د اقتصادی ساکنین در بهسازی و ارتقا محله با
استفاده از توان گروههای مذهبی(هیئتامنای مساجد)

ارتقا فرهنگی بافت اجتماعی محله به وسیله توسعه فضاهای فرهنگی د
مذهبی

ترویج و توسعه فرهنگ شهروندی ساکنان

ایجاد و توسعه صندوقهای مالی در مقیاس محله

حمایت و پشتیبانی از گروههای اقتصادی محلی برای توسعه اشتغال
اصالح سازمان فضایی محله و ایمنسازی آن به همراه توسعه و ارتقا
فضاهای عمومی اجتماعات محلی
بهرهگیری بهینه و هدفمند از احساس تعلق ساکنان به محالت و هویت
بخشی به آنها

ارتقای وضعیت اقتصادی محله
باال بردن سطح مشارکت ساکنین در ساماندهی مشکالت و توسعه محله
تبدیل برخی از مساکن مخروبه به کاربری های عمومی موردنیاز محله
تیکید بر مقاومسازی ساختمانها و استحکام سازههای بکار برده شده در
احداث ساختمان

تسهیل دسترسی ساکنان به تسهیالت مالی نوسازی مسکن
راهبرد بازنگری()WO

راهبرد تدافعی()WT

درگیر نمودن نهادها و سازمانهای خدماتی و آموزشی از قبیل) سازمان

ارتقا امنیت محله

آموزشوپرورش ،شبکه بهداشت و درمان و غیره در امر خدماترسانی

رونق بخشیدن به فعالیت صنایعدستی از جمله قالیبافی بهعنوان هنر و فن

بهتر بهمنظور بهبود کیفیت زندگی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

ساکنان محالت از طریق برگزاری جشنواره و کارگاههای آموزشی

تعریض معابر عمومی و بهسازی شبکه معابر اصلی بهمنظور خدماترسانی

ارتقا سطح سالمت و رفاه اجتماعی

مناسب در مواقع بحران

رفع کمبودهای خدماتی در زمینههای آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگی و

پیشگیری از رشد پراکنده و ساختوساز غیرمجاز در اطراف محله با

خدمات عموی و...

مشارکت فعال نهادهای محلی و مدیریت شهری

برگزاری جلسات توجیهی سیاستها و برنامههای مدیریت شهری در

توسعه اقتصاد محلی با تمرکز بر آموزش و ترویج مشاغل خانگی

ارتباط با مدیریت شهری

توسعه فضاهای خدماتی برای ساکنان در فضاهای بایر درون محله

ارتقا وضعیت آب و فاضالب و وضعیت زیستمحیطی محله

 -3-4تلفیق  SWOTو  ANPجهت تعییا استراتژی برتر
تعییا اولویت با استفاده از روشANP

برای این منظور مراحل زیر طی میگردد:
مرحله اول  :مساله تبدیل به یک ساختار سلسله مراتبی می گردد .برای تبدیل زیر عوامل و استراتژی ها ،به
حالتی که بتوان آنها را با تکنیک  ANPسنجید در شکل ( )1نمایش داده شده است .هدف در اولین سطح مدل
و فاکتورهای  ( SWOTنقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها ،و فرصتها) در سطح دوم قرار داده می شوند زیر عوامل
 SWOTدر سطح سوم شامل  21 :عامل برای نقاط قوت 28 ،عامل برای نقاط ضعف 14 ،عامل برای فرصت
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ها و  14عامل برای تهدیدها می باشد و  4استراتژی که برای این تحقق توانمندسازی داده شده اند در آخرین
سطح این مدل می باشد.

SO

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

S

WO

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

W

ST

O1…………ON

O

WT

T1…………TN

T

انتخاب
استراتژی
برتر

شکل( :)2فرایند شبکه ای پژوهش

گام دوم:
مرحله دوم با فرض اینکه هیچ گونه وابستگی بین عوامل  SWOTوجود ندارد ،مقایسه زوجی عوامل
 SWOTبا استفاده از مقیاس  1-9و با عنایت به هدف انجام میگیرد .نتایج مقایسه در جدول ( )5نمایش داده
می شوند .تمام مقایسه های زوجی نهایی که در جدول ( )3به آن اشاره شده است با محاسبه میانگین هندسی
کلیه مقایسات زوجی به دست آمد و سپس با استفاده از نرم افزار  Super Decisionsتحلیل و بردار ویژه زیر
بدست میآید.
جدول( :)4ماتریس مقایسات زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی هر عامل
اهمیت نسبی

T

O

w

S

هدف

0.263

1/2

1/2

2

1

S

0.295

2

3

1

1

w

0.271

1/2

1

1/2

1/3

O

0.161

1

1

1/3

1/2

T
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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
از ماتریس های مقایسات زوجی تعیین می شود .وابستگی های متقابل میان عوامل اصلی پس از تجزیه و تحلیل
محیط های درونی و بیرونی بدست می آید.
جدول( :) 5ماتریس مقایسه زوجی عوامل اصلی و اهمیت نسبی عوامل
اهمیت نسبی

T

O

w

هدف

0.301

1

3

1

w

0.294

2

1

1/3

O

0.405

1

2

4

T

جدول( :)6ماتریس وابستگی درونی فاکتورهای  SWOTباتوجه به نقاط ضعف
اهمیت نسبی

T

S

هدف

0.644

6

1

S

0.356

1

1/6

T

جدول( :)7ماتریس وابستگی درونی فاکتورهای  SWOTباتوجه به تهدید ها
اهمیت نسبی

T

w

هدف

0.611

7

1

w

0.389

1

1/7

T

گام چهارم:
در این مرحله اولویت های وابستگی درونی عوامل  SWOTبه شرح ذیل محاسبه می گردد :
0.263
𝑆 0.309
1
0.520 0.264 0.517
0.499
1
] 𝑊[ ]0.512 0.199 [0.295] = [0.249
1 0.284 × 0.271
0.259 0.341
𝑂 0.235
0.242 0.139 0.224 1
0.161
𝑇 0.207

گام پنجم و ششم:
در این مرحله داخلی زیر عوامل  SWOTبوسیله ماتریس مقایسه زوجی محاسبه می شوند.بردار های اولویت
به دست آمده بوسیله تحلیل ماتریس های مقایسه زوجی موجود در پیوست اول در زیر نمایش داده می شود ،
با استقاده از ضرب اولویت های وابسته متقابل عوامل  SWOTپیدا شده در مرحله چهار در اولویت داخلی زیر
عوامل  SWOTبدست آمده محاسبه می شوند .این محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.
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SWOT اهمیت نسبی زیر معیارها )عوامل فرعی) و محاسبه اولویت های نهایی فاکتورهای:) 8(جدول
اولویت نهایی فاکتورها

اولویت نسبی فاکتورها

SWOTفاکتورهای
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S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
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
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
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اولویت های گروه

SOWT گروه های

0.309

نقاط قوت

0.249

نقاط ضعف

0.235

فرصت ها

0.207

تهدیدها

1

جمع
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گام نهایی:
در این مرحله ما درجه اهمیت استراتژیها را با توجه به زبر عوامل SWOTهرکدام از آنها محاسبه می کنیم.
جزئیات ماتریس های مقایسه زوجی در پیوست شماره دو آورده شده است .با استفاده از نرم افزار Super

 Decisionsبردارهای ویژه و به وسیله تحلیل این ماتریس  w4محاسبه می شود و سر انجام اولویت کلی
استراتژی هایی که منکعس کننده رابطه درونی یبن فاکتور های  swotهستند محاسبه میشوند:
0.31
= 𝑊 × 𝑊𝐺 = 0.23
0.27
][0.19

𝑂𝑆
] 𝑂𝑊[ = ]𝐴𝑊[
𝑇𝑆
𝑇𝑊

SO

0.31

ST

0.27

WO

0.23

WT

0.19

شکل( :)3اولویت کلی استراتژیهای توانمندسازی(منبع :یافتههای پژوهش)

 -4بحث و نتیجه گیری
یکی از زمینه های ناپایداری توسدعه شدهری به ویژه در کشدورهای در حال توسدعه گونه ای با مشدکالت
حاد در حال گسترش فزاینده ،موسوم به اسکان غیر رسمی ،سکونتگاه های خودرو و فاقد مقررات نام برد که
نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه در برنامه ریزی ها و سیاست تشریک مساعی با ساکنان جهت ساماندهی بافت های
ناب سامان شهری ا ست تا بتوان امکان تو سعه پایدار شهری را فراهم ساخت که چاره جویی این م سئله به
سیاست گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن بلکه در سطح ملی نیاز دارد .تحقیق حاضر با بهرهگیری
از نتایج تحقیقات و مبانی نظری تحقیق ،چارچوب تحلیلی خود را بر مبنای برنامهریزی اسددتراتژیک SWOT

و  ANPقرار داده و با تحلیل شاخصهای اجتماعی د فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی د زیست محیطی و مدیریت
شهری به دنبال تعیین مناسبترین استراتژی جهت توانمندسازی محله گلمغان شهر اردبیل میباشد تا از این
طریق ،برنامهریزیهای مناسددب برای باال بردن پتانسددیل در دورههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
تدوین نماید.
مدل ارائهشده در پژوهش شامل چهار سطح میباشد که در سطح اول آن هدف (انتخاب بهترین استراتژی)،
در سطح دوم عوامل اصلی ،SWOTدر سطح سوم عوامل فرعی SWOTو در آخرین سطح آن چهار استراتژی
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جایگزین قرار دارند .در بخش انتخاب بهترین اسددتراتژی ،تشددکیل ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی و
م حاسددد به م یانگین امت یاز عوا مل ،نمره کل برای چ هار اسدددتراتژی ر قابتی/ت هاجمی( ،)SOتنوع(،)ST
بازنگری( )WOو تدافعی( )WTمحاسددبه گردید و اسددتراتژی( )SOبا میانگین امتیاز کل( )0.31مناسددبترین
اسدتراتژی برای توانمندسدازی محله گلمغان انتخاب گردید .در ادامه راهکارهای توانمندسدازی محله گلمغان
تشریح می گردد.
 -5طرح راهکارهای توانمندسازی
با استخراج استراتژیهای موردنیاز و اطمینان از اینکه استراتژیها شرایط تبدیل به راهکارهای اجرایی را
دارند ،اقدام به تهیه راهکارهای موردنیاز در این مرحله میکنیم.
جدول( :)9اهداف ،راهبردها و راهکارها
حوزه

اهداف کالن

اهداف خرد

توسعه فرهنگ شهروندی ،مشارکت در امور
شهری و تقویت نهادهای عمومی

راهبرد

راهکار

اولویتبندی

ترویج و توسعه فرهنگ شهروندی ساکنین

ترویج آموزشهای اجتماعی

کوتاهمدت

ارتقای کمی و کیفی فضاهای فرهنگی ،مذهبی و عمومی

میانمدت

حمایتهای اجتماعی از نهاد خانواده

بلندمدت

ارتقای وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین

میانمدت

ارتقای سطح سالمت و رفاه اجتماعی

میانمدت

حمایت از گروههای اقتصاد محلی

توانمندسازی،آموزش و بسترسازی برای تقویت اشتغال محله

میانمدت

ایجاد و توسعه صندوقهای مالی در مقیاس محلی

گسترش شبکه تعاونی

بلندمدت

ارتقای فرهنگی بافت اجتماعی محله بهوسیله توسعه
فضاهای فرهنگی-مذهبی و ...

توانمندسازی اجتماعی

اجتماعی-اقتصادی

گسترش حمایتهای اجتماعی
توسعه اجتماعی محله با تیکید بر نهاد خانواده

ارتقای وضعیت شغلی و درآمدی

بسترسازی برای تقویت اقتصاد محلی،توسعه

ساکنین

مهارتهای اقتصادی ساکنین

توسعه اقتصاد محلی با تمرکز بر آموزش

کالبدی -زیستمحیطی

تسهیل دسترسی ساکنین به تسهیالت مالی نوسازی

توانمندسازی و آموزش گروههای مختلف برای توسعه اشتغال
محلی
فراهم نمودن امکان دستیابی ساکنین به منابع اعتباری بخش مسکن

میانمدت

بلندمدت

ارتقای وضعیت مسکن ساکنین و هدایت
ارتقای کمی و کیفی خدمات

ساختوساز جدید
پیشگیری از رشد پراکنده و ساختوساز غیرمجاز

شهری و وضعیت محیط کالبدی
ارتقای وضعیت زیرساختهای موجود و
توسعه آنها

رفع کمبودهای خدماتی ساکنین
ظرفیتسازی در مدیریت شهری

ارتقای وضعیت نهادی،

مدیریتی

برنامهریزی و مشارکتی مدیریت

مدیریت یکپارچه مشکالت این سکونتگاهها
در مدیریت شهری

هماهنگی و همکاری سازمانهای دخیل در مدیریت
شهری

شهری در ساماندهی و

ترسیم چشمانداز و سیاستهای مدیریتی مشترک در

توانمندسازی محله

بین سازمانهای دخیل
مشارکت ساکنین در ساماندهی و مدیریت
محله

تقویت نهادهای اجتماعی و ایجاد ساختارهای مدنی

منابع:
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بلندمدت

تیمین کمبودهای ساکنین در زمینه کاربریهای خدماتی

بلندمدت

اصالح کمی و کیفی شبکه معابر

بلندمدت

ارتقای آگاهی و شناخت مسئوالن

بلندمدت

ایجاد فضای همفکری و هماهنگی میان سازمانها

بلندمدت

تهیه برنامهها و طرحها با مشارکت سازمانها

میانمدت

ایجاد نهادهای مشارکتی برای مدیریت محله

کوتاهمدت

ارژنگی مستعلی بیگلو و همکاران

اختری ،شهال ( .)1390نقش کن شگران در طرحهای توانمند سازی اجتماعمحور برای نو سازی و به سازی
محلهها ،نشریه اینترنتی نوسازی ،سال  ،2شماره  ،13سازمان نوسازی شهر تهران.
ایازی ،سید محمدهادی ( .)1391سکونتگاههای غیررسمی و برنامهریزی اجتماعمحور با تیکید بر کالن شهر
تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال  ،19شماره .73
ایراندو ست ،کیومرث ( .)1386ا سکان غیرر سمی جلوه ای از تو سعه ناپایدار شهری مورد شهر کرمان شاه،
رساله دکتری ،دانشگاه شهید بهشتی.
بانک مرکزی ایران ( .)1387فصلنامه اقتصادی -آماری.
پورخباز ،حمیدر ضا؛ جوانمردی ،سعیده؛ یاوری،احمدر ضا و فرجی سبکبار ،ح سنعلی ( .)1392کاربرد
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غیررسمی ناحیه گلشهر مشهد ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال  ،3شماره .12
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حاشیهنشینان منطقه ده کوه شهرستان بیرجند ،مجله جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،شماره.43
جوان ،جعفر ( .)1382نگرشی بر نحوه ساماندهی حاشیه کالن شهرها؛ نمونه موردی:کالن شهر مشهد ،مجله
جغرافیا و توسعه ناحیهای ،شماره .1
حاج یو سفی ،علی ( .)1381حا شیه ن شینی و فرآیند تحول آن (قبل از انقالب ا سالمی) ،هفت شهر(ا سکان
غیررسمی) ،سال  ،3شماره  ،8تهران.
روستا ،مجید و پالیزبان ،سیاوش ( .)1389تحلیل شاخصهای کیفی اقتصادی – اجتماعی مبتنی بر مطالعات
و مشاهدات میدانی در راستای شناسایی محالت غیررسمی ،فصلنامه هفت شهر ،شماره .30 – 29
زبردسددت ،اسددفندیار ( .)1389کاربرد فرآیند تحلیل شددبکهای( )ANPدر برنامهریزی شددهری و منطقهای،
نشریه هنرهای زیبا ،معماری و شهرسازی ،شماره .41
شیبانی امین ،عیسی و غالمی ،محمد ( .)1390اسکان غیررسمی ،علل ،پیامدها و راهحلها ،سومین کنفرانس
برنامهریزی و مدیریت شهری.
صابری فر ،ر ستم ( .)1388برر سی تحلیلی حا شیهن شینی در شهر بیرجند مطالعه موردی :منطقه کارگران،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره پیاپی ، 92سال  ، 24شماره.1
صرافی ،مظفر ( .)1381پیشنهاد راهبرد توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی در ایران ،فصلنامه تیمین
اجتماعی ،شماره  ،11سال چهارم.
قاسمی خوزانی ،محمد و هادی زاده بزار ،مریم ( .)1382اسکان غیررسمی و بهسازی محلههای فقیرنشین
شهری ،نشریه شهرداریها.

297

4 شماره3 دوره،1400  بهار،جغرافیا و روابط انسانی

 مقایسه نگرش خبرگان بومی و دستاندرکاران دولتی درباره رویکرد.)1391(  مجتبی، موسی و مالکی،کاظمی
 مجموعه مقاالت،)توانمندسددازی اجتماعمحور در توسددعه محلی(مطالعه موردی بخش جلیلآباد شددهر ورامین
.برگزیده همایش ملی توانمندسازی
 برنامه توانمندسددازی سددکونتگاههای غیررسددمی و اقدامات.)1392( مهندسددین مشدداور پارس آریان راود
.توانمندسازی اجتماعات آنها با تیکید بر بهسازی شهری اردبیل با دیدگاه شهر نگر
 چالشهای فقر شددهری و ضددرورت رویکرد اجتماعمحور در سددکونتگاههای.)1393(  اسددماعیل،نصددیری
.27  شماره، چشمانداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، محله بیسیم زنجان: مطالعه موردی،غیررسمی
، رویکرد اجتماعمحور و نسبت آن با مسئله حاشیهنشینی.)1393(  عیسی، نوروز و چراتی،نیمروزی ناوخی
. اصفهان،کتاب چکیده مقاالت همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماعمحور
Allen, K (2006). Community Based Disaster Preparedness and Climate
Adaptation:Local Capacity Building in the Philippines,Disasters, 30(1), P.81-101.
A kayo, F (2010). Slums in Africa, (new approach) World Bank. Asian Development
World Bank (2007).Supporting Community-Driven Development in DevelopingMember
Countries. Technical Assistance Report.Manila
Wekesa, B.W., Steyn, G.S. Otieno,. F.A.O (2011). A review of physical and socioeconomic characteristics and interventionapproaches of informal settlements. Habitat
International 35 (2011) 238-245.
Hallop, A., Pfeiffer, Z (200). Informal settlements’ needs and environmental conservation
in Mexico City: An unsolved challenge for land-use policy, An unsolved challenge for
land-use policy, Land Use Policy 28 (200) 649–662.
Taleshi, M (2009). Informal settlments and sustainable urban development case study:
Metropolis of Mashhad in northeastern of Iran. department of Geography, Payam noor
university, Tehran, Iran.
Ulack. R (1978). The role of urban squatter settlements. Annals of the association of
American geography, Vol. 68, No.
UNDP (1997). Human Development, Report 1997. Newyork: Oxford university press.ch.
485.
UN-HABITAT (2018). Slums of the World: the Face of Urban Poverty in the New
Millennium?
Zeilhofer,P.Topanotti,V (2008). GIS and ordination techniques for evaluation of
environmental impacts in informal settlements: A case study from Cuiaba, central Brazil.
Applied Geography.
Li, Zh ( 2011). The political economy of informal settlements in post-socialist China: The
case of chengzhongcun(s), Geoforum 42 (2011) 473–483.
Ellen-Wien, A-B, Johannes, F, Bas, R. (2011). Simulating informal settlement growth in
Dar es Salaam, Tanzania: An agent-based housing model. Computers, Environment and
Urban Systems 35 (2011) 93–103.
Olena Dubovyk, R S (2010). Spatio-temporal modelling of informal settlement
development in Sancaktepe district, Istanbul, Turkey, ISPRS Journal of Photogrammetry
and Remote Sensing 66 (2011) 235–246.

298

