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 چکیده 

 فقلر اتتصلادی، شلرری ناکارآملاهلای ی پایلاار در بافلتهلاچالش نیتلریاصللاز 

کلاريیری بله .اسلت هلان این بافتیفضایی بیشتر ساکن-یکالباو  فرهنگی-یاجتماع

 ه بلا فقلر شلرری یالی از راهاارهلای پلیش رویرتوانمناسازی در مواج استراتژی

و  هللایکاسللت کننللا منعاس اهللای ناکارآمللبافت بسللیاری از شللررها اسللت. فقللر

ی دولت و بازار رسمی است و از عوامل عما  ناهنجلاری در هااستیسی هایینارسا

 شناسلایی بلا تلاش شا  اسلت حاضر در پژوهش. شودیممناسبات شرری محسوب 
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بلرای توانمناسلازی  محتمل سناریوهای تریه زمینه ،مؤثر استراتژیک و کلیای عوامل

 یهلاداد .   شلودفلراهم آورد 0161افق در  شرر آباداننفت  اهای ناکارآمفقر بافت

 طلی و آملا  به دست روش دلفی و نخبگان با مصاحبه ترکیبی روش با پژوهش این

 و عاملل 01 درنرایلت،انا. شلا  ترکیلب یا پالایش مشخص، اصلی عوامل مرحله دو

 آوریجمل  اهآن متقابل تأثیرات یی،هاپرسشنامه طریق از و شا مشخص اصلی رونا

 هایپیشلران عنوانبله عاملل 00 سلرانجام. شلا تحلیلل ملکمیک افلاارنرم با وشا 

مرحللة بعلا بلا اد لام روش ملاتریس اثلرات  در شا. شناسایی استراتژیک و کلیای

توانمنلاکردن بله شناسلایی سلناریوهای پلیش روی  افاار سناریو ویااردنرممتقابل و 

سناریو از شات . پاناد  پرداخته شا شرر آبادان تفن ناکارآما هایفقیر بافتن یساکن

سلناریو  00میاان امتیاز این که طوریبه بودنا؛بسیار زیاد در احتمال وتوع برخوردار 

 چرار سناریوی ،خبريان توسط اعتبارسنجی و يذاریصحه از پس بود. 60تا  07بین 

وضلعیت  سلسس .بله دسلت آملا طللایی یو سلناریو ستایا فاجعه، در آستانه فاجعه،

بلا ملال يرافیالی توسلط  ا شجاستخرای هاشاخصهرکاام از سناریوها با توجه به 

وضعیت  یادشا در تمامی سناریوهای  ،دهایمنتایج نشان  ترسیم شا. GIS افاارنرم

دو شاخصه عما  فساد و تیمت مسان در تمام سلناریوها بله سلمت افلاایش پلیش 

ای از مایریت يونه نیاها تحلیل نیترنانهیبشوخحتی  ،رسایمنظر  به خواهنا رفت.

 .کننابینی نمیاتتصادی فارغ از فساد را در نفت شرر آبادان پیش-در حوز  سیاسی

 .، آبادانناکارآمای، فقر، بافت توانمناساز :هاواژهکلید

 مقدمه .0

 تلا شلودیمل بینیپیش کهدر حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت در شررها ساکن هستنا 

میلیارد نفر دیگر به  6.0درصا خواها رسیا و نادیک به  22 به جمعیت شررنشین 6101سال 

 رونا شررنشلینی باعلا افلاایش جمعیلت شلررهاییاین  .ا شانجمعیت شرری اضافه خواه

 ناکارآما های. بافت(06 .ص، 6166 ،همااراناحما و ) دارنا تبل مناب  محاود که از شودیم

اثرهای  واسطهو به مبرم هستناروابط و تعاملات با پیچیا   ی، سیستمهاآن ردموجود فقر تلهو 

را طللب ن یاجلرای راهبلرد توانمناسلازی سلاکنسوء آن، جلويیری از يسترش ایلن پایلا ، 
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 یهارهیافلت توانمناسلازی را بلرای سلاماناهی اسلاان 0891بانک جرانی در دهله  .کنامی

دهلای تخلیله، تخریلب، دادن زملین و خلامات و را یررسمی مطرح کرد که جلایگاین روی

کالبای شا. این رویاردها با ترار دادن اجتماعات ساکن در این مناطق در جایگا   یهایبرساز

 .(06 .ص، 0111 خیرالاین،) است. شا  زادرونبه شالی  هاآننیازمنا، مان  از رشا و توسعه 

اسلت کله در حلال حاضلر  گیاینابرچلالشآن از موضلوعات  ییفضلا و يسلتر  فقر شرری

 .استشررهای نفتی  ویژ بهو  رانیا یشررها شتریبيیر يریبان

 در ترن بیستم ایجادشا شررهای جایا  ترینمرمو  ترینبارگآبادان یای از  شرر صنعتی

ایجلاد شلا. بلا ورود  هلاار نفلر 011بلر پذیراشان جمعیتی بالغ بینیپیشایران است که با  در

ی اصلی بافلت شلرری آبلادان را شلال داد. هابخشپالایشگا  نفت  ،این شرر صنعت نفت در

و  نظمبللی يیریشللال .ظرفیللت پالایشللگا  افللاایش یافللت افللاایشسللرعت رشللا شللرر بللا 

شرکت نفت، سلبب  شا طراحیشا  و ریایخودی بافت شرری در کنار محلات برنامهخودبه

ی و چله از نظلر ملایریتی شلا و عادويانگی در کل بافت شلرر چله از لحلاض فضلای اجتمل

ی و اجتماعی بله دنبلال فرهنگ ،محیطیزیستی فراوانی در سطوح مختلف اتتصادی، هابیآس

 با توجلهاست.  روروبهی جای و فراوان هاچالشاین شرر با  هانهیزم بیشترداشته است که در 

 یهاتیو کویت، ما قتیک و نادیای به کشورهای عرایبه موتعیت ممتاز آبادان به لحاض ژئوپل

 وجلود رودخانله مرلم و ی،میپتروشل ،الملللیبین فروديلا  ،شلگا یها، پالاخاادادی، نخلستان

 ناکارآملااز بیااری، فقر و بافلت  شرر نایاما ، المللیبینآزاد  هایآببه  یابیرا و  رانیکشتی

ی آلود ، هوای آلود  اهکوچه ی مخروبه،ها، ساختمانشرر آبادان ناکارآما بافتدر  .بردیمرنج 

 انلدهیملتشایل  رارخسار مناطق ساونتی  ناامن،ناشی از نادیای به پالایشگا  آبادان و معابر 

برخی  ،ی و تعمیرات جذابیتی نااردنوساز راکا است، باًیتقرمحلی  که در این محاود  اتتصاد

ی هلایرانیوو میراث  (هایسیانگلناشی از نفت )ساخت  ی میراث دور  استعمارهاساختماناز 

شلرری در سلط   هایزیرساختی و فرهنگ جنگ تحمیلی است و از لحاض اوضاع اجتماعی،

کالبلای بلا مشلالات زیلادی -پایین ترار دارد. همچنین این محلات از لحاض وضعیت فضایی

 نااشلتن پلایین، اسلتحاام محیطیزیسلت تیلفیک ی فااینا ،ااریب ن،یساکن کمدرآما  ازجمله

با توجه  ،بر همین اساس ؛(260 .ص، 0098 مرناسین مشاور،) انامواجه ...تمانی وخامصال  س
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لاوم توجله بله  ،شرر آبادان ناکارآمابه مشالات اجتماعی و اتتصادی حاضر در سط  محلات 

 .استمقوله توانمناسازی ضروری 

 

 
، همکارانو  درمنشیح :ذخمأ شهر آباداننفت  ناکارآمدتحلیل فضایی فقر چندبعدی بافت  نقشه .0 شکل 

0210 

 

آبلادان از ، 0081براساس تقسیمات کالبای شرر مشاور طرح آمایش شرر آبلادان در سلال 

شلرری بلا  محلله 11 حلاوی و شلا  اسلتمحلله تشلایل  11ناحیه و  00شرری،  سه منطقه

 11درصلا مسلاحت شلرری و  بیسلت نفر است. 027 ،080هاتار و جمعیت  0600مساحت 

است و این شررستان از این نظر در  ناکارآمابافت  دربردارنا عمومی شرر آبادان  درصا منظر

کننلا )شلررداری هاار نفر در این محلات زنايی می 21سوم استان ترار دارد که بیشتر از  رد 

را شلرر آبلادان  ناکارآملابنای فقر چنابعای در بافت ( پرنه0شال ) (.66 ، ص.6101 آبادان،

های  ربی که بیشتر در تسمتانا شا  مشخص ترما رنگ با فقیر خیلی هاینهرپدها. نشان می

های فقیلر يیرنا. پرنهدرصا از مساحت منطقه را در برمی 01/00 و و شرتی شرر تمرکا دارنا

کله بیشلتر در  انلابا رنگ نارنجی مشلخص شلا  انا،يرفته بر درصا مساحت را در 2/66که 
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هلای (،  ربلی )محللهآبادشلا یچ  ربی، فیه، کلوی مللت و لسهای های شمالی )محلهتسمت

 و حیلارمنش) های الوانیله و ووالفقلاری( شلرر تلرار دارنلااحماآباد و بریم( و شرتی )محله

ی وهایسلنار .0 :اسلتات زیلر پاسخ به سؤال درصاداین پژوهش  .(09، ص. 0110 ،همااران

سلناریوهای ممالن و  .6 ؟اناکاام رآمااکنا های فقیر بافتن یمحتمل برای توانمناسازی ساکن

بلا اتالا بلر چله نلوع بعلا  شرر آبادان ناکارآمان فقیر بافت یمطلوب برای توانمناسازی ساکن

 بود؟ توانمناسازی خواهنا

 تحقیق ۀپیشین .4

 و انجام نشلا پژوهشی  ناکارآما هایبافتن فقیر یسناریونگاری توانمناسازی ساکن ربارۀد

ترسیم سلناریوهای محتملل نرلایی  ویژ به انا؛يرفته انجام کمی به بسیاراشی مهاپژوهش تنرا

چله در کله است  نخستین بارمال يرافیای( برای ) ییایجغرافآما  با استفاد  از نقشه دستبه

 ،اخیلر هایسلال. در شلودیملدر سایر موضوعات مختلف انجلام و چه  شا موضوع پژوهش

، در المللبینتغییر رویارد در مبارز  با فقر در سط   هایانیری از جریرپذیتأثتوانمناسازی با 

که در ادامله بله  اناانجام شا ی متعادی هاپژوهشترار يرفته و  ما نظر نیاایران مراکا علمی 

 ت. اشار  شا  اس هاآن نیترمرتبط

-1216رشا اتتصادی و فقر آن در زامبیا »( با عنوان 6166) 0در پژوهش ایان سی فیلاکاتی

دربار  این واتعیت که میاان ماایلای رشلا اتتصلادی بله همله « : تا چه حا بود  است؟6100

های نظارتی و تجربی شود، بحا شا  است. بررسیویژ  اتشار فقیر سرازیر میاتشار جامعه به

ر م رشلا نشلان داد، بله 6100-6112يیری رشا اتتصادی حامی فقرا در زامبیا در دور  انااز 

مثبت در این دور  و کاهش آهسته نرخ فقر، فقرا در زامبیا در مقایسه با افراد  یرفقیر  یاتتصاد

ملال »ای با عنلوان ( در مقاله6160) 6از چنین رشای سود کمتری کسب کردنا. ایاو پرستوو

 دنبال تبیین تئوری و تجربی یک مال ساد  کاهش فقر شرریبه« ساد  کاهش فقر در اناونای

هلای پانلل های تحلیل مسیر را بلا اسلتفاد  از داد یک مال اثر ثابت و تانیک قیبود. این تحق

                                                            
1. Ian C Filacati 

2. Echo Prestvo 
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در جاو  مرکای، اناونای اعمال کرد   6161-6107های منطقه و شرر در سال 00ای از منطقه

شلود، معتبلر و کنلا بیالاری باعلا فقلر میاست. نتایج نشان داد، ایناه نظریه کینای بیان می

بیانیه رشا اتتصادی که مؤثرترین جنبه در کلاهش فقلر اسلت، کامللاً  هکمرتبط است؛ درحالی

تقویت فقلرا بله سلمت »ای کیفی با عنوان ( در مطالعه6160درست نیست. عباالرحمن تاس )

توسعه پایاار: مطالعه موردی رویارد يروهی خودیاری در سومالی )نمونه موردمطالعه: يلرو  

هلای خودیلاری در رسلیان بله توسلعه ثیر يرو أتهاف پژوهش را بررسی « خودیاری شگا(

محور نوعی جنلبش توسلعهکله بله 0پایاار وکر کرد؛ ایناه تشایل يرو  خودیاری به اسم شگا

کنا. نتایج نشان داد، شگا از طریق است، چگونه در دستیابی به رشا اتتصادی فرايیر کمک می

شباه ایمن اجتماعی ایجاد کرد  و از  کایجاد جوامعی با وابستگی متقابل و اعتماد متقابل که ی

های احتمالی در میان اعضای شلگا يذاریانااز و سرمایهفرایناهای اتتصادی از طریق وام، پس

زاد  و کنلا. عیسلیکنا، اعضای خود را از نظر اجتملاعی و اتتصلادی توانمنلا میپشتیبانی می

 08دارای فقلر شلرری، منطقله  توانمناسازی محلات»( در پژوهشی با عنوان 0110همااران )

 و ملال  ArcGIS افلاار بنای ویالور، نرمبا استفاد  از ملال کملی سلط « شررداری ترران

QSPM های حاشلیه تمرکلا در تعیین راهبردها به این نتیجه رسیانا که فقر شلرری در محلله

ی مسل( به تاوین سلناریوهای آینلا  اسلاان  یرر0111محمای و همااران )یافته است. خان

ملک و سلناریو ویلاارد افاارهلای میکاکتشلافی بلا نرم -حریم جنوبی ترران با روش تحلیلی

پرداختنللا. نتللایج نشللان داد، اسللاان  یررسللمی در ترللران و حللریم آن از تغییللرات و 

( پژوهشلی 0111های کلان کشوری تأثیر يرفتله اسلت. ایملانسور و همالاران )يذاریسیاست

ان  یررسمی در شررهای شمال شرق ایران )شلرر بجنلورد( بلا اسدربار  تحلیل سناریوهای ا

بلر پایله روش تحلیلل اثلرات متقلاط  و ارائله  انجام دادنلا. 6مکافاار میکروش کیفی و نرم

سناریو ویاارد، درمجموع شش عامل شامل رشلا جمعیلت،  افاارسناریوهایی با استفاد  از نرم

هلای محلله بلرای مرلاجرین م، وجلود مایترمتااوم مراجرت به شررها، دسترسی به مراکا 

                                                            
1. SHGA 

2. Micmac 
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درآما از تبیل ارزان بودن زمین، وجود جلاد  اصللی، بیالاری و ضلعف ملایریت شلرری کم

 شانا.های کلیای تأثیريذار انتخاب عنوان پیشرانبه

 تحقیق شناسیروش. 2

 ،روش يلردآوری پیمایشلی ، از لحلاضکلاربردی-یاتوسلعه ین پژوهش براسلاس هلافا

-، تحلیللیپژوهیآینلا جایلا عللم  یهلاروش اسلاسبرو  یماهیت داد  از نوع کیف برمبنای

بلا  موردنیلازکمی و کیفی انجام شا  است. اطلاعلات  هایمالاست که با استفاد  از  اکتشافی

نفر از  01که با مشارکت  ایطی مصاحبه .است شا  آوریجم و پرسشنامه  مصاحبه اباارهای

صورت يرفت، برخی روناها و رویلاادهای کلیلای ملؤثر  شرری نو مایراکارشناسان ارشا 

ای دلفلی خواسلته ینا دومرحلهاآماری طی فر در مرحله بعا از اعضای جامعه. شناسایی شانا

تلا  شلرر آبلادان های ناکارآمابافتدر  یفقر شرر یتوانمناسازبر آینا   مؤثرشا تا روناهای 

بر  مؤثراستفاد  از پرسشنامه باز به شناسایی روناهای  امرحله ب . در اینکننابیان را  0161افق 

دوم،  در مرحلله شلا. اتلاام آبلادان شرر ناکارآما هایبافتدر  یفقر شرر یتوانمناسازآینا  

نسبت بله متغیرهلای اسلتخراج  (نفر از اعضای جامعه آماری 21نظران )میاان موافقت صاحب

معیارهلای انتخلاب  .مورد ارزیابی تلرار يرفلت شا  با استفاد  از پرسشنامه پنج طیفی لیارت

خبريان عبارت بود از تسلط نظری، تجربه عملی، تمایلل و توانلایی مشلارکت در پلژوهش و 

. در شلانارزیابی اطیفی لیارت  با استفاد  از پرسشنامه پنج شا استخراج. متغیرهای دسترسی

در دور دوم، از آزملون فلر    شلاجاسلتخرایلا رد رونلاهای  اییتأبررسی و  منظوربهادامه 

ابتلاا  ،همین راسلتا در یا ناپارامتری. شودآزمون پارامتری استفاد   تا مشخص شوداستفاد  شا 

آزملون بلا توجله بله ایناله  . براساس نتیجهاسمیرنوف انجام شا-آزمون نرمالیته کولمويروف

زی  همه عوامل  یرنرمال وت بود. بنابراین 10/1از  تربارگ( تمامی عوامل Sigمقاار معناداری )

بلر آینلا   ملؤثربلرای تعیلین رونلاهای  روشا؛ ازاینهای ناپارامتری استفاد  از آزمونبود؛ و 

از آزمون ناپارامتری نسلبت اسلتفاد  شلا. در  شرر آبادان ناکارآما هایبافتتوانمناسازی فقر 

بلر آینلا   ملؤثر درصا اعضا، رونلاهای ملانظر بلرای شناسلایی عواملل 01دور دوم بیش از 

را کله  0161افلق در  آبلادان در شلرر یشلرر ناکارآما هایبافتدر  یفقر شرر یتوانمناساز
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در میان عوامل مانظر خود بريایانلا. ضلریب هملاهنگی ، بودنا 0از  تربارگدارای میانگین 

 هالاین. با توجله بله بود 1.268 ،های اعضا دربار  ترتیب عوامل در دور دومکناال برای پاسخ

تعااد اعضای نمونه بیش از د  نفر بود، این میاان از ضریب کناال کامللاً معنلادار بله حسلاب 

 یفقر شلرر یتوانمناسازبر آینا   مؤثرآیا. ضریب هماهنگی کناال برای ترتیب روناهای می

 18دور اول فقلط  در مقایسله بلا، در دور دوم شلرر آبلاداندر  یشرر ناکارآما های بافتدر 

میان اعضای نمونله آملاری در میلان دو  نظراتفاقیش یافت که این ضریب یا میاان اااف درصا

در این تحلیل، دو نوع اثر مسلتقیم و  یرمسلتقیم از هلم  داشت. چشمگیریدور متوالی، رشا 

و  ایلآیو آثار مستقیم از نتیجه تحلیل تأثیرات عوامل بر یاایگر به دست مل شونایتفایک م

با توجله بله نتلایج دور . شودیعوامل محاسبه مو...  6، 0، 1های یق توانرطآثار  یرمستقیم از 

 01 بیشلتر ازمیاان موافقلت خبريلان  شا انتخابرونا  01 بار دها دردوم دلفی که نشان می

 نظراتفاقدها نشان میکه و نتایج دورهای دويانه اجرای روش دلفی در پژوهش  است درصا

 یهلالیبا تحل ،توان به تارار دورها پایان دادشا  است و می لصمیان اعضای نمونه آماری حا

روابط بین متغیرها را نیلا بررسلی کلرد و بله تریله  توانیمک و استخراج عوامل اصلی ممیک

یلا  کننلا تقویت یهلاسناریوهای آینا  پرداخت. برخی عوامل کلیای که بلا هملایگر ارتبا 

. ایلن وضلعیت بلا آورنایریوی خاصی را به وجود ماندارنا، در کنار یاایگر س کننا تضعیف

سلناریوهای جایلا  يیریشالهریک از عوامل کلیای، به  یهایژيیتغییرات اناك در سایر و

 بسلتگی به درجه تغییرات هریک از عوامل اصللی در آینلا  هاآنکه میاان و تعااد  انجامایم

تحلیل سلاختاری بلرای اسلتخراج  شودر پژوهش حاضر از ر .(1126 ،2ولفانگ،1وایمردارد )

. ابلاار شلاعوامل کلیای و از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسلی اسلتفاد  

ویاارد  سناریو افاارنرممک و اباار تحلیل بالانس اثرات متقابل، میک افاارنرمتحلیل ساختاری، 

 یکلارتويرافم، ملال تسلسسس برای تجسم برتر سلناریوهای محتملل و درك برتلر سیاست. 

شلرر نفت  ناکارآما های بافتن فقیر یتوانمناسازی ساکن 0161افق نقشه( تحقق سناریوهای )

سناریوها  یاین کار با توجه به رونا وضعیت مطلوب، نامطلوب و ایستا برایتولیا شا.  آبادان

                                                            
1. Weimer 

2. Wolfgang 
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ريلان در بخاز  نفلر 00توسلط در هر سناریو  ،هاشاخصاز  هرکاامدرصا و وزن  بینیپیشو 

 شلرری-و جغرافیلایی پژوهیآینلا  ،شناسلیجامعه ریلای شلرری،ی مختلف برنامههاشیيرا

ی اطلاعلاتی هاهیللا ی توصیفی درهاداد ی ماانی و هاداد انجام يرفت و تلفیقی از  امتیازدهی

حلاوی  شلرر آبلاداننفت  ناکارآما هایفقر بافتسناریوهای توانمناسازی  .موجود اعمال شا

 ؛شونایمو تولیا یا محقق  يیرنامی ی جغرافیایی هستنا یا در فضای جغرافیایی ترارهایيژیو

 دارد. بلناملات هایریایبرنامهسناریوها برای  بنابراین مال يرافیای نقش محوری در تجسم

 .شلودیملبرای برتراری ارتبا  و ارائه اطلاعات اسلتفاد   مؤثر طوربهسناریوها ا لب و  تجسم

 بنایپرنهسیستم اطلاعات جغرافیایی و ترسیم نقشه از فیای نتایج سناریوها با استفاد  اري مال

ایجلاد - شلرر آبلادان ناکارآما نفلت هایبافتن فقیر یتوانمناسازی ساکن برایریای در برنامه

و تولیلا  کنلایملرا به اباار ضروری تبلایل  وهایسناراست که طراحی  -بینش و دانش جایا

تجسلم  ايرچله .کنلایملدرك سلناریوهای اسلتراتژیک آینلا  حیلاتی  برای را یمال يرافیا

، و طور کللیبلهاز تجسلم  تواننلایملی متعادی دارد، متخصصان انسلانی هاچالشسناریوها 

برای این منظور، بلرای  شا طراحیهای افاارنرمو  هارابطخاص، با کمک  طوربه بردارینقشه

 استفاد  کننا.به روش توسعه سناریو  ینگارآینا  مؤثرکاوش و تحلیل 
 

 
  . موقعیت محلات ناکارآمد شهر آبادان4 شکل

  0110، نگارنايان مأخذ:
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 معرفی بستر پژوهش .0. 2

تلا  قلهیدت 60و  درجله 19 ییایجغرافشرر آبادان به مرکایت شررستان آبادان در مختصات 

دتیقله علر  شلمالی و در  07درجله و  61دتیقه تا  60درجه و  01طول شرتی و  قهیدت 00

 شلیرازی،) است هاتار 0060شرر  مساحت متری از سط  دریا وات  شا  است. 0تا  0ارتفاع 

آبلادان  ( شررفرسود ) ناکارآمامحاود  موردمطالعه در این پژوهش، محلات  (81 .ص، 0081

شلود، بیلان ملی ناکارآملابافلت  عنوانبلهوهش پژدر این  ان که. بافت فرسود  شرر آباداست

 محله است. 00براساس تقسیمات شررداری شرر آبادان دارای 

 تحقیقی نظری مبان .2

 مفهوم توانمندسازی. 0. 2

به معنای دادن تارت یا اختیار به شخصی برای انجام عملی است و بر  1واژۀ توانمناسازی

 داشلت کلاربرد یللادیم 0799سلال بلار در  ایلن واژ  اوللین .دارد دلالت توانمناسازی فردی

در يفتمان توسلعه، مفرلوم توانمناسلازی بلازيوی  (.061، ص. 0082شاطریان و همااران، )

از را  ایلن  .(12، ص. 0099زاهلای، ) اسلت. زادرونتوسعه و  بالاپایین به  یارویارد توسعه

و خوداتاایی  نفساعتمادبهخود آيا  هستنا، نوعی  یهافراینا، افراد جامعه از نیازها و خواسته

بلرای تحقلق اهلااف خلود للازم کردن نیازها دارنلا و براسلاس آن از توانلایی  ای برطرفرب

 باورهلای وهلا ارزش در تعلاریف این. (06ص  0081 ،خاایی و )صالحی شونایبرخوردار م

 ؛دارد نیا 3ابااری ارزش که است 2واتی ارزش یک هستنا. توانمناسازی نرفته محلی یهانظام

 از طریلق شلاتبه فقلرا، آزادی. است هاتصمیم و مناب  بر کنترل معنای هب مفروم این درنتیجه

)بانلک  شلودیمل ترایلا بازارهلا و هادولت سوی از ویژ به ،تارتیبی و نظر ابراز امااننبود 

 تلارت روابلط وها برداشلت منلاب ، در تحلول بلا را توانمنای( 6111) 4چن .(0081 جرانی،

 بلا محرومیلت، تلله بحا در چمبرز (. رابرت0091 ان،راهما و طلبشادیکنا )یم مشخص

                                                            
1. Empowerment 

2. Intrinsic value 

3. Instrumental value 

4. Chen 
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 يلر  هلم بله دسلته موانل  یلک کله دریافلت هلاآن اطراف محیط و فقیر یهاخانواد  بررسی

تلله  ایلن نابودی جرت در توانمناسازی که شونایم جامعه در فقر تشایا باعا و خورنایم

 .است
 

 نگاه یک در توانمندسازی هایهنظری .0جدول 

 0081، افریعم مأخذ:
 پردازاننظریه معیارها ابعاد هادگاهید

 ماانیای
 کردن تارتمنا

 افراد
 زیردستان به تارت تفویض

 همااران و 2بلانچارد ،)0887) 1فوی

  )0880) 3شوول  (،0882)

 اريانیای

 افاایش انگیا  انگیاشی
 یخودکارآماياحساس 

 شایستگی()
 (0889) 5کاتانگو و 4کانگر

 شناختی
انگیاش اایشفا  

 

 درونی

شایستگی احساس  

بودن دارنامع احساس  

بودن مؤثر احساس  

 عمل آزادی احساس

 (0881) 6ولتروس و توماس

 (0880) 7اسسریتار

 احساس اعتماد
 8کمرون و وتن

(0889) 

 

بللر مسللائل  یتوانمناسللاز ،دهلایملنشلان  توانمناسللازی هایهمرور تعاریف و نظری

کلله نقللش  داردو منابعلی تأکیللا  هاو توانمنلای و کنتلرل بلر تصمیم تردسلتیابی بله تلا

حلامی یلا دشلمن فقلرا  تواننلایو بازارها م هادولت ا.ندار افراد فقیربلر زنايلی  کننا تعیین

 (؛6111و همااران،  9)نارایان فاسا و بازارهای ناشفاف، دشمنان فقرا هستنا یهاباشنا. دولت

برای کاهش فقر تصلور  توانیخامتی است که م ترینبارگدولت و بازار  یزاسسالمبنابراین 

                                                            
1. foi 

2. Blanchard 

3. Shawl 

4. Conger 

5. Katango 

6. Thomas and Wolthouse 

7. spritzer 

8. Veton and Cameron 

9. Narayan 
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 درکله  ییهلادولت .اسلت کله درك آن بسلیار سلاد  اسلت یادولت، پروژ  سازیسالم .کرد

انا. کلیا اجرایی و تضایی خود دست زد  یهانظاماصلاح توانمناسازی فقرا مصمم هستنا، به 

ايللر  ،رسللایدولللت بللرای تغییللر اسللت و بلله نظللر ملل  ، اراداصلللاحاتو نقطلله شللروع ایللن 

 .ا، ادامله را  روشلن اسلتنبرای کاهش فساد علام خلود را جلام کلرد  باشل انماارسیاست

.. بخشلی از .دوللت الاترونیلک، تقویلت نظلارت مردملی و سلازیپیاد بودجه،  سازیشفاف

آزملایش شلا  و  در کشورهای مختلف بیش و کمهستنا که  هادولت سازیسالم یهااستیس

به لحاض مفرومی و عملی پیچیا  است. فقرا  ،طراحی بازاری که حامی فقرا باشا .اناپاسخ داد 

فاتا ثبت رسمی  هاآنزیرا دارایی  ؛بگیرنا تسریلاتماننا رتبای خود از نظام بانای  توانناینم

 محصلولات تواننلایبرای وثیقه يذاشتن ناارنا. فقرا نم چشمگیریاساساً دارایی  آناهاست یا 

را بله تیملت مناسلب  هلاآن کالاهلایخود را به بازارهای دور یا بازارهایی عرضله کننلا کله 

 زنیچانلهتلارت  یامواد واسلطه کننايانتأمین. تولیاکننايان فقیر در برابر کننایخریااری م

بخشلنا و  انسانی خلود را ارتقلاء نیرویمرارت فنی  تواننایعلت کوچک بودن نمناارنا و به

وضلعیتی فقلرا از بلازار  چنلیندر  رو؛ ازایلنفناوری آموزش دهنا تحولاترا متناسب با  هاآن

دولت ایلران  ازجمله هادولتسیاست اصلی  (.060، ص. 0090 بانک جرانی،شونا )یحذف م

 آمیاموفقیلتکه چنلاان  برای جلويیری از حذف فقرا، پرداخت یارانه به اشاال مختلف است

دولت با همااری فقرا یا جامعه هاف، نرادهایی را طراحی کنا که فقرا بتواننا در  ت.سانبود  

اما بایا  ،صحنه رتابت بارخشنا یا حااتل حذف نشونا و به درآما و مایتی پایاار دست یابنا

 -یللک واتعیللت جایبله-توانمناسلازی افللراد فقیللر  ویژ بهکرد که توانمناسلازی،  تأکیا

همچنلان مطلرح اسللت. مطالعللات  توسعهدرحالآرملان در بیشلتر کشلورهای  کلی عنوانبه

ر للم بلهنشلان داد  اسلت کله  ،کشلور انجلام شلا 21رسلانان صلاای فقلرا کله در بار  در

و  نااشلتن فاحلش اتتصلادی، اجتماعلی و سیاسلی در ایللن کشللورها، توانایللی هایتفاوت

 مشللترك در ایللن کشورهاسللتی هلایژيلیو تلرینمرمر از لیلنارسلایی صلاای اتشلار فق

اتخللاو تاابیللر مناسللب بللرای ارتقللای توانمنللای  لنیبنابرا(؛ 6111و همااران،  1کریشنا)

اسلت. ایلن مسللئله چالللش  توسعهدرحالاساسلی فلراروی کشلورهای  هایچالشیالی از 

                                                            
1. Krishna  
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اسللتیصال افللراد فقیللر و آزاد و  نللیناتوا اهللشو چاللش عمللی سلخت اسلت. ک اخلاتی

بیشلتر در جامعله از طریلق توانمناسللازی، دو روی  آفرینینقشکلردن انلرژی ملردم بلرای 

دروناادهلا و موتلور محرکله اصللی توسلعه اثربخلش تلملااد  تنرانهیلک سلاه هسلتنا کله 

ویاللم براسللاس آن سلتبی لرنلعه در توست یها، بلاله معیلاری هسلتنا کله تلاششونایم

 (.  0888)نارایان و همااران،  تضلاوت خواهلا شلا

 ناکارآمد شهری های بافت .4. 2

تلوجری از سلط  شلررهای کشلور را  درخورهای فرسود  و ناکارآما شرری بخش بافت

 ها از یلک سلو از طیلف يسلترد  مشلالات کالبلای، عملالردی،این بافتنا. دهتشایل می

شررها بلرای اسلتفاد   ظرفیت ترینمرمبرنا و از سوی دیگر رنج می محیطیستزی ترافیای و

محسوب  محیطیزیستفضاهای باز خاماتی و نیا بربود  نیتأماساان جمعیت،  برایاز زمین 

فرسلوديی  ،هسلتنا روهروبلهای تلایمی بلا آن مشالات کالبای که بافت همچنین شونا.می

علابر نلامنظم و ناکلافی در بافلت، تلراکم و پیوسلتگی ه مشبامربو  به  شایا بناها، مشالات

بافت، مسائل و مشالات مربو  به تیپ و نوع بناهای مساونی، مسائل ناشی از مصال   یاجاا

نحو  مرمت بناها و کمبود خامات و تأسیسات و تسریلات شلرری و زیربنلایی و...  ،کاررفتهبه

های ازهای امروزی زنايی دچار نارسایینی به ر پاسخگوییهستنا که بافت تایمی شررها را د

از  ییهاشلرری بله عرصله ناکارآما بافت (.060ص. ، 0091کرد  است )شماعی و پوراحما، 

دلیل فرسلوديی کالبلای، برخلورداری نامناسلب از که به شودیم يفتهمحاودۀ تانونی شررها 

و ارزش مالانی،  ناپذیرآسلیب شلرری هایزیرساختدسترسی سوار ، تأسیسات، خامات و 

  (00-01، صص. 0091، یکلانتر و پوراحما)دارنا  کممحیطی، و اتتصادی 

 تحقیقی هاافتهی .5

؛ ستا ریای برپایه سناریو مراحل برنامه ترینمرمیای از  استراتژیک، هایپیشرانشناخت 

و شلا  لعهمطاینه پژوهش ابتاا اسناد بالادستی و مطالعات در زمآشنایی  منظوربه بر این اساس،

نفلر از کارشناسلان  06که با مشارکت  ایسسس طی مصاحبه شا.عوامل مرم اثريذار شناسایی 

، روناها و رویاادهای کلیای ملؤثر دیگلری نیلا انجام شا ی شرری آبادانهاارشا در سازمان



 یامو  شمارۀ چرل         ای                                مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                    006

 

اسلاتیا نفلر از  21تحلیل کیفی که بلا مشلارکت  و طی یک مطالعه پس از آن، .شناسایی شانا

و کارشناسان  شررسازین امرناس شرری، و مایریت یمتخصصان اتتصاد ،های کشور شگااند

رویلاادها و رونلاهای ملؤثر، در  بلار وکرشا  در یهااز مجموع ياار  انجام شا، نظرصاحب

و  یتیریمللا، یکالبللا، یاجتمللاع، اتتصللادی یهاعامللل را در مؤلفلله 091نخسللت،  مرحللله

دلفی مرحله اول و مرحله دوم، عوامل مشابه را با هلم  در سسسکردنا.  ایبنروناها دستهکلان

و  مرلمعواملل  عنوانبلهعاملل  01 ،درنرایلتو  شاناو عوامل  یرمؤثر حذف  کردنا ترکیب

ی هاشلرانیپ عنوانبلهعاملل  2و با استفاد  از تحلیل ساختاری  روناهای مؤثر شناسایی شانا

ی هاشلاخصایی شانا. در نمودارهای زیر ناسی شران کلیایشپ عنوانبه ریمتغ 8 استراتژیک و

از روش  با اسلتفاد  دهی خبريانوزن در نتیجة هاشاخصاز این  هرکاام و درصا شا استفاد 

در وضلعیت  هاشلاخصبا ارائه درصا  دروات ،انجام يرفته است.  1مراتبیسلسلهفراینا تحلیل 

ساله بیستکاام از سناریو در افق هر البرونا و ت ،شرر آباداننفت  ناکارآما هایبافتموجود 

درصا هرکلاام  شا  است. درنرایت،زوجی انجام  هایهمقایس دهی وبه خبريان پژوهش، وزن

 ی مشخص شا  است.کالبا ی،اجتماع افتصای، مؤلفهی سه هاشاخصاز 
 

  شده در تحلیل فضایی نقشه سناریوهای استفادههاشاخص. 4جدول 

  0110 ش،های پژوههمأخذ: یافت
 هامؤلفه هاشاخص

 عوامل اجتماعی

 -سوادی مرداندرصا بی -سوادی زناندرصا بی -متوسط بعا خانوار -درصا افراد باون همسر

 -نسبت سالخورديی -نسبت جوانی -نسبت جنسی -درصا اشتغال به تحصیل -سوادی کلدرصا بی

   به منطقهدرصا مراجران وارد شا -درصا خانوار دارای معلول

 امل اتتصادیوع

درصا -درصا اشتغال زنان -بارتافل -بار معیشت -بار جمعیتی() بار اتتصادی -میاان فعالیت عمومی

 -درصا بیااری کل -درصا بیااری مردان -درصا بیااری زنان -درصا اشتغال کل-اشتغال مردان

 درصا تعااد افراد شا ل در هر خانوار -مشارکت اتتصادی زنان

 کالبایمل عوا

درصا خانوارهای بیش از یک  -تراکم نفر در واحا مساونی -خانوار در واحا مساونیکم ترا

درصا واحاهای مساونی با  -دوامدرصا واحاهای مساونی با مصال  کم -متوسط زیربنا -خانوار

 مترمرب  001درصا واحاهای مساونی با زیربنای بیش از  -مترمرب  01زیربنای کمتر از 
 

                                                            
1. Analytical Hierarchy process 
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  شده در نقشه سناریوی فاجعهی استفادههاشاخص وزنار . نمود2ل کش

 0110های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
  وضعیت موجود() ستایاشده در نقشه سناریوی ی استفادههاشاخص. نمودار 2شکل 

 0110 های پژوهش،مأخذ: یافته
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رل کنتلهم تابلیلت زیرا  ؛ی استراتژیک هستناهاشرانیپ مختصات، شباه 0متغیرهای ناحیه 

هرچه از  دروات ، .تبول دارناثیريذاری تابلأتوسط سیستم مایریتی را دارنا و هم بر سیستم ت

بر میاان اهمیت و  ،میشویم ترکیناد شباه مختصات 0به سمت انترای ناحیه  0ابتاای ناحیه 

ا انعبارتژوهش های استراتژیک در این پاین پیشران .شودیماستراتژیک بودن پیشران افاود  

سلازی مشلارکت اجتملاعی، (، نرادینههیتغذ ،آموزش برااشت،فقرا )ی سرمایه انسانی ارتقا ز:ا

يذاری دولت در تورم، کاهش فساد، سرمایه کاهش ،فقر شرریتاوین راهبردهای ملی کاهش 

 . يذاری در حوز  مسانکاهش فقر و سرمایه

 

 
  تانه فاجعهآس در ویشه سناریشده درنقی استفادههاشاخص. نمودار 5شکل 

 0110های پژوهش، مأخذ: یافته
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 طلایی ینقشه سناریو در شدهی استفادههاشاخصنمودار . 6شکل 

 0110های پژوهش، مأخذ: یافته 

 

  مستقیم و غیرمستقیم() رگذاریثأتعوامل کلیدی . 2جدول 

 0110 ،پژوهشی هاافتهی مأخذ:

 عوامل کلیدی )تأثیرات مستقیم( اختصار بهرت یرمستقیم(عوامل کلیدی )تأثیرات غ رتبه

907122 
تاوین راهبردهای ملی کاهش 

 فقر شرری
(060 )0  C.N.S 

تاوین راهبردهای ملی کاهش فقر 

 شرری )استراتژیک(

780006 
ارتقای سرمایه انسانی فقرا 

 )برااشت، آموزش، تغذیه(
(060 )6  H.CAP 

ارتقای سرمایه انسانی فقرا 

( تغذیه شت، آموزش،)براا

 )استراتژیک(

0( 061) کاهش تورم 920689  R.INFLA )کاهش تورم )استراتژیک 

سازی مشارکت اجتماعینرادینه 907122  (008 )1  I.S.P 
سازی مشارکت اجتماعی نرادینه

 )استراتژیک(

يذاری در حوز  مسانسرمایه 968881  (009 )0  H.IN 
يذاری در حوز  مسان سرمایه

 ژیک()استرات

069660 وکاربربود فضای کسب   (000 )2  COVER.IN 
يذاری دولت در کاهش فقر سرمایه

 شرری )استراتژیک(
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 عوامل کلیدی )تأثیرات مستقیم( اختصار بهرت یرمستقیم(عوامل کلیدی )تأثیرات غ رتبه

918690 
يذاری  دولت در کاهش سرمایه

 فقر شرری

(000)-

7 
IMP.BUS وکاربربود فضای کسب 

9(001) حامرانی خوب شرری 770110  G.RUL حامرانی خوب شرری 

8(012) کاهش فساد 726809  R.PLOY هش بیااریکا 

8( 012) کاهش بیااری 720280  RE.CORR کاهش فساد 

 الگوی  الب اشتغال در آینا  709101
(010 )

01 
D.P.F  الگوی  الب اشتغال در آینا 

00( 89) توسعه منطقه آزاد ارونا 761810  Ar.d توسعه منطقه آزاد ارونا 

298000 
رونق و توانمناسازی بخش 

 تعاون
(81 )06  PRO.COOP نق و توانمناسازی بخش تعاونرو 

06( 90) تیمت مسان 211029  I.CAPA 

های کلان شان سیاستشفاف

اتتصادی در پی افاایش مشارکت 

 اجتماعی

298000 

کلان  یهااستیشان سشفاف

کت اتتصادی در پی افاایش مشار

 اجتماعی

(99 )06  H.pric تیمت مسان 

 

 هاای احتمالی آنهو وضعیت استراتژیک و کلیدیعوامل . 2جدول  

  0110 ،پژوهشی هاافتهی مأخذ: 

 اختصار وضعیت ی احتمالیهاحالتشرح  های استراتژیک و کلیدیپیشران

سرمایه انسانی فقرا )برااشت، ارتقای 

 آموزش، تغذیه(

 A1 فاجعه ارتقا نیافتن سرمایه انسانی

 A2 میانه ادامه رونا فعلی

 A3 مطلوب ارتقای سرمایه انسانی

 سازی مشارکت اجتماعینرادینه

 B1 فاجعه کاهش

 B2 میانه ادامه رونا فعلی

 B3 مطلوب يسترش

تاوین راهبردهای ملی کاهش فقر 

 شرری

 C1 فاجعه تاوین نشان

 C2 میانه ادامه رونا فعلی

 C3 مطلوب تاوین

 D1 فاجعه وکارافول فضای کسب وکارفضای کسب
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 اختصار وضعیت ی احتمالیهاحالتشرح  های استراتژیک و کلیدیپیشران

 D2 میانه ادامه رونا فعلی

 D3 مطلوب وکاربربود فضای کسب

 تورم

 E1 فاجعه افاایش

 E2 میانه ادامه رونا فعلی

 E3 مطلوب کاهش

 سرمایه يذاری دولت برای کاهش فقر

 F1 فاجعه کاهش

 F2 میانه ادامه رونا فعلی

 F3 مطلوب افاایش

 منطقه آزاد ارونا

 G1 فاجعه توسعه نیافتن

انهیم ادامه رونا فعلی  G2 

 G3 مطلوب توسعه

 فساد

 H1 فاجعه افاایش
 H2 میانه ادامه رونا فعلی

 H3 مطلوب کاهش

 يذاری در حوز  مسانسرمایه

 I1 فاجعه کاهش

 I2 میانه ادامه رونا فعلی

 I3 مطلوب افاایش

 حامرانی شرری

 J1 فاجعه حامرانی با

 J2 میانه ادامه رونا فعلی

 J3 مطلوب حامرانی خوب

 یبیاار

 K1 فاجعه افاایش

 K2 میانه ادامه رونا فعلی

 K3 مطلوب کاهش

 الگوی  الب اشتغال در آینا 

 L1 فاجعه نامتناسب و سنتی

 L2 میانه ادامه رونا فعلی

 L3 مطلوب متناسب و دانش بنیان

 بخش تعاون یتوانمناساز

 M1 فاجعه افول

 M2 میانه ادامه رونا فعلی

وبمطل رونق  M3 

 N1 فاجعه نبود شفافیتهای کلان اتتصادی در پی ستسیا
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 اختصار وضعیت ی احتمالیهاحالتشرح  های استراتژیک و کلیدیپیشران

 N2 میانه ادامه رونا فعلی افاایش مشارکت اجتماعی

 N3 مطلوب شفاف شان

 تیمت مسان

 O1 فاجعه افاایش

 O2 میانه ادامه رونا فعلی

 O3 مطلوب کاهش

 

 
  تقیمنقشه پراکندگی و جایگاه متغیرها براساس تأثیرات مس. 7 شکل

 0110 های پژوهش،: یافتهمأخذ
 

 سناریوهای محتمل لیتحل. 0. 5

سلناریو از شلات بسلیار زیلاد در احتملال وتلوع  00شلا ، از میان سلناریوهای استخراج

است. لاوماً سناریوهای  60تا  07سناریو بین  00که میاان امتیاز این طوریبرخوردار هستنا؛ به

هایی بستگی دارد کله در ت؛ بلاه نتایج به داد مطلوب نیس محتمل ترکیبی از شرایط بحرانی و

 آبلادان یشلرر ناکارآملا یهادر بافت یفقر شرر یتوانمناسازپرسشنامه درمورد شرایط آتی 
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و این احتمال نیا وجود دارد که تمام سلناریوهای محتملل همگلی از شلرایط  شودیمتامیل 

 اباش هاای از آنمطلوب یا بحرانی یا میانه
 

 

   
  اد سناریوها براساس میزان ناسازگاریتعد .8شکل 

 0110، های پژوهشمأخذ: یافته
 

 سناریوهای منتخب نشیگز .4. 5

عنوان سلناریوهای تلوی يلاارش و بله« صلفر»در این پژوهش، سناریوهای با ناسازياری 

ی عنوان سناریوهای بلاورکردنی و سلناریوهای بلا ناسلازياربه« یک»سناریوهای با ناسازياری 

ضعیف( ياارش شا  اسلت. در ایلن سلناریوها یلک یلا دو ممان )عنوان سناریوهای به« دو»

رسا. این سناریوها بلا هلاف توصیفگر سازياری درونی ناارد، اما هنوز باورکردنی به نظر می

انا، املا در تفسلیر و نشان دادن يشوديی سناریوهای باورکردنی و ممان آینا  يلاارش شلا 

يذاری و اعتبارسلنجی توسلط خبريلان احتیا  عمل کرد. پس از صحها بایا با هاستفاد  از آن

يلذاری صورت توصیفی نامچرار سناریو با عناوین فاجعه، در آستانه فاجعه، ایستا و طلایی، به

شلا  بله صلورت آما ، سلناریوهای تلاویندستدلیل ارائه تصویری روشن از نتایج بهشا. به

 ا. انآما  0خلاصه در جاول 
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 نهاییی ارسناریو. چه5جدول

 0110یافته های پژوهش،  ماخذ:

 
 

 0241فاجعه در افق  یاول: سناریو یویسنار. 0. 2. 5

هلای ناکارآملا شلرری شا  در ارتبا  با فقر در بافلتدر این سناریو تمامی سطوح بررسی

مرتبط با نمونه موردمطالعه، رو به افول و کاستی خواها يذارد. این سناریو، باترین سلناریوی 

سلط  کلیلای بلا  00وضلعیت ،ناریول از ایلن سآیا. براساس نتایج حاصلمحتمل به شمار می

عواملل منفلی(، ) عوامل با شیافاامرتبط با عوامل مثبت(، افول، کاهش )وضعیت ارتقا نیافتن،

در شلرایط  های استراتژیک و کلیاینبود شفافیت مواجه هستنا؛ به این ترتیب، تمامی پیشران

 ؛دهلایویلایی نشلان نملز تحرك و پها سیستم هیچ علائم مثبتی ابحرانی کامل هستنا و در آن

، هم از نظر منطقی ضلعیف اسلت و هلم از نظللر ارزش یالبتله وتلوع چنلین احتمال نامطلوب

ای در تنرلا احتملال وتلوع چنلین پایلا ها نلهحلال، خروجی تحلیل داد محاسلباتی. درعلین

 ، بلاللهدانلامیز وهن نرا دور اهای ناکارآما شرری آبادان ارتبا  با توانمناسازی و فقر بافت

بیشلتری نیلا وتلوع از احتملال  رسلا وبله نظلر ملی سایر سناریوها بلاورکردنی در مقایسه با

اجتملاعی و  مشلالاتبلیش از هلر زملان دیگلری بلا  ست. در این سناریو، آبادانبرخوردار ا

 .است آبادانیشااف فاحش طبقاتی خانوارهای  ،ترین آنفرهنگی متعادی مواجه است که مرم

بیشترین هاینله سلبا  ،اتتصادی کشور مختلف هاییی که طی سالیان يذشته و بحرانخانوارها

 و کالاهای اساسی در نتیجه بالا بلودن مسلتمر تلورم صرف پرداخت اجار  مسان شانیمصرف

ای پلایین دارکلردن دهالههای حمایتی دولت بلا هلاف خانلهسیاست کهطوریبه ؛شا  است

 ،هلابلر آنعللاو ا جوابگوی نیاز مسلان نبلود  اسلت. اجتماعی نیاتتصادی و ساخت مسان 

 راهلی ،خانوارهای مراجری که در محل ساونت خودشان نتوانستنا به شغل و درآمای برسنا
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منلاطق جذب  ؛ بنابراینها نیا از تریه مسان مناسب برای خود ناتوان هستناانا. آنشا  آبادان

تنیا  مناطق با حااتل های درهممتراژ در بافتمدوام و کیب یهایا در ساز  شونایم نشینزا ه

سلط  درنتیجه شاها تشایا تضاد فضلایی در  ؛کننایاز خامات شرری زنايی م برخورداری

خواهلا شلا. در اینجلا  منجلرها به ایجاد تنش شرری در این بافت شرر آبادان خواهیم بود که

ی مالانی و هلاداد از تلفیلق ارتويرافی صلورت ملال کلبرای نشان دادن وضعیت سناریو بله

انجلام يرفتله  AHPاستفاد  شا  و ارزش يذاری نیا براساس روش  GISتوصیفی در محیط 

درصای طبقه نلامطلوب در  011، سناریوی فاجعه و پوشش 8نقشه است؛ بنابراین با توجه به 

رآملا شلرری، های ناکاتزوال حااکثری باف» راتوان این سناریو های ناکارآما آبادان، میبافت

هلای ناکارآملا افاایش يسترد  فقر شرری و ناکارآمای سیاست توانمناسازی سلاکنین بافلت

 نامیا.« نفت شرر آبادان
 

 
 های ناکارآمد نفت شهر آبادان سناریوی فاجعه در بافت تیوضع .9شکل 

 0110های پژوهش، مأخذ: یافته
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 0241 افق ه فاجعه دردر آستان یسناریوی دوم: سناریو. 4. 2. 5

براساس نتایج، در سناریوی دوم در هشت حوز  زوال و تباهی فراتر از وضل  موجلود بله 

وتوع خواها پیوست. در هفت حوز  نیا ادامه وض  موجود پی يرفته خواهلا شلا. وضلعیت 

شلا  در سلناریوی نخسلت تلر از وضلعیت شناسلاییشناسایی در این سناریو، اناکی مناسلب

جه برتری این سناریو، بسیار جائی بود  و تنرا در هفت حوز  ادامله عه( است. وفاجپژوهش )

عواملل منفلی(، ) شیافلاافراینا و رونا موجود است، اما در هشت حلوز  همچنلان کلاهش، 

عوامل منفی(، افول و نبود شلفافیت ادامله خواهلا داشلت. پرنله ایلن ) شیافااتوسعه نیافتن، 

درصلا رونلا  0/01و درصلا نلامطلوب  8/20ادان شرر آبنفت های ناکارآما سناریو در بافت

کلار و ضلعیف بلاون انایشله بلراسلاس ایلن سلناریو، ملایریت محافظله فعلی حاکم است.

مشلارکت نبلود کلاهش فقلر،  یبلرا يلذاریهیسلرماکلاهش ، ارونلاتوسعه، رکود منطقه آزاد 

 کللان هلایاسلتیسفاف نبودن ، شتعاون ی، افول رونقااریبافاایش تورم، افاایش ، یاجتماع

-های فعلی نیا در حلوز ادامه رونا به وتوع خواها پیوست. مسان متیتاتتصادی و افاایش 

در  یيلذارهیسلرما، فساد، وکارکسب یفضای، مل یراهبردها نیتاو، سرمایه انسانی فقراهای 

بیشلتر این سلناریو به وتوع خواها پیوست.  اشتغال یالگوی و شرر ی خوبحامران ،مسان

سلرمایه انسلانی  اشتغال و مایریت و حامرانی خوب شلرری اسلت. الگویر از وضعیت متأث

به عبارت دیگلر کارفرملایی دسلتماد  شود.دلیل نبود آموزش باکیفیت تقویت نمیبه تشر فقیر

بنلابراین  ؛داشته باشا و بیشتر تولیا کنا بیشتریدها که بازدهی بیشتری به نیروی کار خود می

یلا دانلش و مرلارت بیشلتری باشا سی دارد که وارد دانشگاهی معتبرتر شا  بیشتر را کتولیا 

افت وضعیت اتلیمی باعا رکود و افت کشاورزی خواها شا و  ،آموخته باشا. در این شرایط

. افاایش نرخ بیالاری باعلا افلاایش داردخواها  افاایشرکود کشاورزی نیا نرخ بیااری را 

باعلا  ،متمرکلا شلاتبهه حاشیه خواها شلا. ملایریت ها براجرتفقر و درنتیجه افاایش م

توجری بیشلتر بله ها باعا بیخواها شا و این سیاست یانامتوازن منطقه شانبه یهااستیس

. از طرفلی در زنجیلر  دیگلر ایلن شلیو  شلودیمل درآملاتأمین مسان اتشار کم یهااستیس

، عللت ناهملاهنگی و ناکلارایی در هلانلو ناعادنگر بخشی بسیارمایریت با حلقه ارتباطی نگا  

بعای یا پیاماهای بعای ماننا نبلود حامروایلی  یهامایریت شرری است که این خود حلقه
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نظارتی هم بر محاود  شرر و هم بر اجرای طرحرای  یهاخوب شرری، فقاان نظارت دستگا 

 یهای سلاونتگا که درنرایت بله يسلترش بلیش از پلیش و خلودرو کنایشرری را ایجاد م

هلای شلرری ناکارآملا و بافلت در ایلن سلناریو، يسلترش فقلر در شود.منتری می یررسمی 

با سلرعتی کمتلر از سلناریوی اول يذشته )سرعت و رونای مبتنی بر نشینی بهيسترش حاشیه

 دور از انتظار نخواها بود. پژوهش(
 

 
  فاجعهسناریوی آستانه  تیوضع .01شکل 

 0110پژوهش، های مأخذ: یافته

 

 (0241 افقادامه وضع موجود تا ) ستایای سوم: ویسنار .2. 2. 5

توانمناسلازی و يسلترش فقلر ترسلیم  بنایپرنهوضعیت دربارۀ  00شال این سناریو در 

وضعیت نلامطلوب  فقر شرریاز لحاض  شرر آبادان ناکارآمااز پرنه  درصا 0/01ه کاست شا  

درصا وضعیت مطللوب  0/00و ادامه خواها داد ا فعلی را درصا از این پرنه رون 1/79 ،دارد
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در  درنتیجه ؛در این مقاار انجام پذیرفته است فقر شرریو تحقق توانمناسازی و کاهش دارد 

شلامل  یادشلا هلای سه حوز  رونا زوال فراتر از وض  موجود ادامله خواهلا یافلت. حلوز 

تیمت مسان اسلت. در ی و شرر وبی خحامران(، آموزش ه،ی)برااشت، تغذ یانسانسرمایه 

. در دو حوز  نیا شاها بربلود وضلعیت خلواهیم شاحوز  ادامه رونا فعلی محقق خواها  01

مجموعله  ؛اسلت در مسلان یيذارهیسرما و وکارکسب یفضاهای بربود شامل حوز که  بود

هلا. دوضل  موجلود ارتقلا ملی در مقایسله بلارسا، انلاکی شلرایط را شرایطی که به نظر می

وکلار و در این سناریو بربود عملومی در دو حلوز  فضلای کسلب ،رسات به نظر میدرحقیق

هلا، بتوانلا تاحلاودی حلوز  بیشترر م ادامه رونا فعلی در بهيذاری در زمینه مسان، سرمایه

طلرف  از شرری رو به بربود حرکت دهلا. ناکارآماهای مقوله فقر و توانمناسازی را در بافت

هلای بلانای نظیلر واممختللف  سلازوکارهایر بخش مسان از طریلق يذاری دیهدیگر، سرما

هلای يذاری و توسعه توانمناسازی بافلتبتوانا رونا سرمایه ،مرتبط با نوسازی بافت فرسود 

ناته مرمی که در این زمینه و  کنا؛ البتهناکارآمارا تاحاودی فراتر از رونا جاری فعلی تقویت 

واها داد، ایجاد انگیا  مراجرت، ساونت جمعیلت کمتلر ی سوم رخ خواسطه تحقق سناریوبه

جمعیتلی کله تلوان  ؛خواها بلود شرر آباداننفت  ناکارآماهای ها و بافتبرخوردار در حاشیه

کله ناپایلاار( تمایلل دارد ) ملتیتو به ساونت و ساخت مسان ارزان ناارد زیادیاتتصادی 

 در آینلا  شلود. شلرر آبلاداننفلت  اناکارآملای هلموجب افاایش بیشتر بافلت توانامی خود

يویی و حق اظرارنظر، ثبات سیاسلی های پاسخدر شاخص در تالب این سناریووضعیت ایران 

بربلود  درصا بسیار ناچیای ،کننايی و حاکمیت تانونو نبود خشونت/تروریسم، کیفیت تنظیم

را تجربله  اوت محسوسلییافته است و کشور در دو شاخص اثربخشی دولت و مرار فساد تفل

 دسلتاوردهایرسیان به  ياهیهای مختلف و در حوز  هادولتزیاد  ر م تلاشبه .نارد  است

 دارنا.، همچنان تا نقطه مطلوب یعنی حامرانی خوب فاصله زیاد و معناداری کردنیتبول و دفاعتابل
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 ایستا  یسناریو تیوضع .00شکل 

 0110های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 0241 افقطلایی پژوهش در  یی چهارم: سناریوویسنار. 2. 2. 5

. در روش های  ناکارآملا شلرر آبلادان اسلتتوانمنا بودن فقرای ساکن در بافتسناریوی 

مسیری که برای تام يذاشلتن و حرکلت در  ؛دهایمسیری را نشان م هر سناریو ،پژوهیآینا 

نیا از ایلن املر تبعیلت  حاضرپژوهش طلایی آن وجود لوازمی ضرورت دارد. مسیر سناریوی 

در دو محلور  نیازهلاتلرین ایلن پلیشدارد. با توجه به نتلایج، مرملازم نیازهایی و پیش کنایم

توانمناسلازی انا. در این راستا برای نیل به این سناریو یعنی شا  خلاصه اتتصادی و اجتماعی

از  عواملل اجتملاعید ادی و بربلوبه سمت رونق اتتصل ابای های ناکارآمافقر موجود در بافت

و محلی حرکت کرد. برای به وتوع پیوستن این سناریو بایا شاها رشا  یاسط  ملی تا منطقه

 فقراوری نیروی انسانی تنرا با ایجاد تحول در برر  که این رشا ،بود اتتصادی پایاار و مناسب

و  کنامیرابری فلراهم کلاهش نلابزمینه را برای  سرمایه انسانی فقرا شیافاا است.پذیر امالان

 شونا.یمستقیم منتف  مطور بهین ترتیب فقرا ه اب
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ادامله  8/00نلامطلوب،  0/01بلا های ناکارآما شرر آبادان پوشش سناریوی طلایی در بافت

درصلا رونلا مطللوب خواهلا بلود. در سلناریوی چرلارم، تغییلر عملالرد  09و رونا فعلی 

کاهش بیااری، ارتقای الگوی ) یاتتصاد(، متغیرهای نکلا یهاستای)س یاسیسمتغیرهای کلان 

عملاردهلای  (، ارتقلای متغیرهلایمنطقه آزاد ارونا، توسعه وکارکسب یفضااشتغال، توسعه 

ی( و در سلط  خلرد توسلعه مشلارکت اجتملاعو  کاهش فقلر یبرا یيذارهیسرمااجتماعی )

در  فقلر ی و کلاهشتوانمناسلازتوانلا باعلا ارتقلای عملالرد حامرانی خوب شرری ملی

فساد ناکارآما منطقه موردمطالعه شود. مطابق با وضعیت این سناریو تیمت مسان و  یهابافت

در سطوح مختلف( همچنان در حال افاایش است. در ارتبا  بلا مقولله تیملت مسلان بایلا )

ت در سلطوح منطقلی و نرملال( للازم اسلمسلان )خاطرنشان کرد که افاایش تیمت زملین و 

يلذاری در ایلن بلازار ابا تا سازوکارهای عرضه و تقاضلا و جلذابیت بلرای سلرمایهافاایش ی

همچنان ادامه یابا. ناته بسیار بااهمیت در ارتبا  با ایلن سلناریو، مقولله فسلاد اسلت؛ یعنلی 

هلا، هرچنلا بتوانلا در های فرسود  و کاهش فقر در ایلن محلاود ی بافتتوانمناسازتوسعه 

رونلا  در ای پیشعنوان پایلا طور تطل  فسلاد بلهادامه یابا، اما بله وجود فساد مات باکوتا 

توان با وجود فساد به ای را در خود خواها بلعیا و نمیتوسعه هريونهبلنامات دستاوردهای 

بیست سلال آینلا  افق عنوان فراینای پایاار انایشیا. براساس نتایج این پژوهش، در توسعه به

تلر خواهلا بلود؛ در توانمنا شلان فقلرای شلرری بسلیار پررنلگن اتتصادی نقش عوامل کلا

؛ چراکله انادانسلتهی مشابه که عوامل محلی در این زمینه تأثیريلذار هاپژوهشبرخلاف نتایج 

بلا شاسلت مواجله  عملی کلان اتتصادی و اجتماعی توانمناسازی درهااستیسباون اصلاح 

 .شودیم
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 لایی ط یسناریو تیوضع .04شکل 

 0110های پژوهش، : یافتهمأخذ

 هاگیری و پیشنهادجهینت .6

 آن نتلایج کله اسلت یاحلوز  هلای ناکارآملا،بافتن فقیر یتوانمناکردن ساکن نگاریآینا 

ی مربو  به کاهش فقر و رسیان به توسعه هایيذارسیاست و هاریایبرنامه در زیادی کاربرد

 راهبردی و های بلناماتریایبرنامه در آن نتایج و نگاریینا آ از استفاد  پایاار دارد. دروات ،

 شودیم باعا ،مات برای مبارز  با فقر افساريسیختهکوتا  و ماتهای میانریایبرنامه حتی و

 آینلا  فقلرا شلرایط، و اوضلاع از نسلبی آياهی با و نشود پیشروی سمت آینا  به منفعلانه که

و افاایش کیفیت زنلايی  فقر شرریکاهش  گارینآینا نه حاضر در زمی پژوهششود.  ساخته

ی که تاکنون به صورت جای مطالعه نشا  انهیزم نفت شرر آبادان است؛ های ناکارآمابافتدر 

شلرر نفلت  های ناکارآمابافت در فقر شرریوضعیت  فعلی شرایط در ایناه به توجه است. با

 اسلت. شناسلایی، توجله درخور وضعیت این بربود برای تلاش ناارد، مطلوبی وضعیت آبادان

توانمناسازی فقلرا و  آینا  بر مؤثر روناهایی که و روناهاکلان پیشران، نیروهای فرم و تحلیل
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 .اسلت ضلروری ظرلوردرحلال ۀآینلا از کللی نمایی دریافت برای هستنا، فقر شرریکاهش 

 به دست آماتمل مح سناریو چراردر این پژوهش  .ونادیپیم وتوع به ترسری  امروز  تغییرات

تواننلا ترتیب ملیبه ،ی و کلاناتتصاد د اجتماعی،ابعار بو سناریوهای ممان و مطلوب با اتاا 

منطقله موردمطالعله  ناکارآملا یهلابافتدر  فقر ی و کاهشتوانمناسازباعا ارتقای عملارد 

 ا.نشو

ت مسان بله سلموضعیت دو شاخصه عما  فساد و تیمت  یادشا ،در تمامی سناریوهای 

رسللا، حتللی افللاایش منفللی پللیش خواهللا رفللت. در ارتبللا  بللا مقوللله فسللاد بلله نظللر مللی

اتتصادی فلارغ از فسلاد را -ای از مایریت در حوز  سیاسیها هم يونهتحلیل نیترنانهیبخوش

های توی ساختاری در کشور است و برخلورد بلا آن امری که دارای ریشه کننا؛نمیبینی پیش

عاملل حامرانللی ضعیللف اسللت.  ،فساد ارج از سیستم کنونی نیاز دارد.ای خاراد به عام و 

 یهانلهیها یاا ی. چنیلن پاشودیيذاری مایلن پایلا  باعلا تحلیلل رفتلن محیلط سلرمایه

را بلر اتشلار فقیلر جامعله کله منابل  کمتلری بلرای پرداخلت رشللو  دارنللا، زیادی بسلیار 

ه بعای، مقوله تیمت مسان همچنان در تمام سناریوها رو به رشلا و در مرتب. کنایتحمیلل م

نخست، رشا منطقی تیمت مسلان در  دارد:امری که تابلیت تفسیر دويانه  ؛افاایش بود  است

يذاری در افاایش تیمتی که انگیا  سرمایه ؛شرایط رونق اتتصادی مثبت و حتی ضروری است

کله در يونله، رشاهای افساريسیخته ایلن بخلش آنز طرف دیگرکنا. ااین بخش را ایجاد می

، نگرلااری، سازيذاری در بخش ساختوداد  است، انگیا  سرمایه ویهای اخیر رها و دههسال

يلری توانمناسازی در این حوز  را به انگیا  دللالی و معاملله درمجموعبرسازی و نوسازی و 

هلای فقلر و توانمناسلازی بافلتهلااف کلاهش ابلا ینای مضر و مخلالف افر ؛دهاتقلیل می

از آن جلويیری شود. یالی از ابعلاد مرلم اسلتراتژیک ملرتبط بلا ایلن  اآبادان که بای ناکارآما

ر بلثیريلذار أت شلاتبهمتغیری محلی، املا  عنوانبهسناریوها، توسعه حامرانی خوب شرری، 

ری بلا اعملال حامرانلی شلر زیلرا ؛شرری اسلت ناکارآماهای ینا توانمناسازی فقر بافتافر

ن و ی، همراهی و هماهنگی ساکنناکارآماهای بینانه و منصفانه در حوز  بافتهای وات سیاست

 .کنامیرا هماهنگ  نآکارآماهای ن فقیر بافتیمتولیان توانمناسازی ساکن
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 انا از:ترین پیشنرادهای پژوهش عبارتمرم

  بلا  هاشلرکتایلن  آملا)در هلاافلتدر ایلن بوکار اجتملاعی کسبی هاشرکتایجاد

های ها سلازمانکننا. این شرکتای همرا  است که در آن کار میثیريذاری بر جامعهأت

 ؛(نراد و بنیادهای بشردوستانه نیستنامردم

 برنامله  درسازی در اجرای کامل برنامه ملی بازآفرینی شلرری افاایش بودجه و شباه

 ؛هفتم توسعه

 در طور تطل ، . بلهی تولیلا مللی بلا دیلا بلناملاتترسازی براتولیا و بس از حمایت

 بلاله شود،می حل بیااری تنرا مشالکشوری که تولیاات فراوان و باکیفیت باشا، نه

 ؛انجامامی نیا فقر رشا کاهش درنتیجه و هانرخ کاهش به کالا فراوانی

  زی توانمناسلا حمایلت از بلرایراهالار دوللت  نیتریاصل ،تورم زیادمقابله با رشا

 .است بلناماتمات و حتی در افق کوتا  های ناکارآمابافتن فقیر یساکن

  همچنلین يردشلگری  و و منطقله آزاد ارونلا هلایمیپتروشاستفاد  از پتانسیل شغلی

 ؛کاهش بیااری برایپاشای 

  ی و اتتصلاد ی،اجتماع سیاسی، هایخلق محیط برایتوسعه منطقه آزاد ارونا و تلاش

 المللی؛بینی و امنطقه هایيذاریای زنايی و کار و جذب سرمایهی مناسب برکالبا

  ایجاد یک  برایی آبادان هایفرماناارو  هایشرردارتوسعه حامروایی الاترونیک بین

 ؛شرر همگرا

 اداری با دیای پیشگیرانه و سسس بلا نگلا  مبلارز  بلا فسلاد  توانین و مقرارت مالی و

 ؛ای انجام امور به شال شفاف و جام  تاوین شوناو فرایناه شا اصلاح و بازبینی 

 سلاز و اعملال  و کنترل نقاینگی، ثبات اتتصاد کلان،کلاهش تلورم، افلاایش سلاخت

 نیتلأمو  توانا به ایجاد آراملش در بلازار مسلانهای مالیاتی در بخش مسان میپایه

 .شودیمنجر مها های ساکن در این بافتدرآماکممسان برای 
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