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 یررسمیغ یهاگاهسکونت یانتخاب راهکار مناسب سامانده

 1ارهیچندمع یریگمیتصم یهابا استفاده از روش 

 
  *و2محمدی علیرضاو  1گلویب یمستعل یحجت ارژنگ

 .رانیا ،، ارهبیلیییهانشگ ه محقق ارهب ،یعیوم اجعم ع یهانشکده ،یشهر یزیرو برن مه  یک رشن س ارشد جغراف. 9

 .رانیا ارهبیل، ،یییهانشگ ه محقق ارهب ،یعیوم اجعم ع یهانشکده ،یشهر یزیرو برن مه  یگروه جغراف  ری. هانش2
 

 22/70/1311:تاریخ پذیرش   13/70/1311تاریخ دریافت:

 

 چکیده 

های نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر های غیررسمی، ناحیهگاهسکونت

اند. در ایران در مواجهه با این نواحی، تاکنون راهکارهای مختلفی امتحان اردبیل شکل گرفته و گسترش یافته

اند. اما ، ی این راهکارها بودهاز جملهشده است؛ تخریب، جابجایی، مکان و خدمات، بهسازی، توانمندسازی 

پژوهش حاضر به ها شوند. دهی پایدار این محلهاند منجر به سامانکدام از راهکارهای ذکر شده، نتوانستههیچ

پژوهش از نوع این  ی ایران آباد شهر اردبیل می باشد.دهی محلهدنبال انتخاب راهکار مناسبی برای سامان

 4راهکارهای مختلف کند. از بینها استفاده میدادهو از روش پیمایشی برای گردآوری توصیفی ـ تحلیلی است

 44معیار مورد توسط  11محور از طریق راهکار شامل مکان و خدمات، توانمندسازی، بهسازی و بهسازی اجتماع

ها ر تجزیه و تحلیل دادهد« Super Decisionو DEMATEl»افزارهای اند. از نرمخبره ، مورد ارزیابی قرار گرفته

برای تعیین روابط بین معیارها و از روش « DEMATELاز روش های مناسب استفاده شده است. و انتخاب گزینه

رویکرد  ی نهایی استفاده شده است.دهی به معیارها و انتخاب گزینه( برای وزنANPای)فرآیند تحلیل شبکه

ـ مبنا با مقدار ضریب  (، راهکار بهسازی با ضریب 704/7(، راهکار توانمندسازی با ضریب )174/7)بهسازی اجتماع 

دهی های سامانعنوان گزینه( به ترتیب اولویّت به770/7( و راهکار تأمین زمین ـ خدمات با ضریب )732/7)

با ضریب  معیار بهبود کیفیّت مساکن و معابر 3معیار،  11شوند. همچنین از بین آباد محسوب میی ایرانمحله

ترین ( از بیش174213/7( و مشارکت مالک با شهرداری با ضریب )112/7(، عملیاتی بودن با ضریب )202/7)

از بین  اند.آباد برخوردار بودهی ایراندهی محلهترین راهکار برای ساماناهمیّت و تاثیر در انتخاب مناسب

ریزی اجتماع ـ مبنا بهترین گزینه یکرد برنامههای غیررسمی، روگاهدهی سکونترویکردهای مختلف سامان

 ی ایران آباد می باشد.دهی محلهسامان

 

 

 .لیشهر اردب ،آباد رانیا یمحلهاجتماع ـ مبنا،  یزیربرنامه ،یدهو سامان یتوانمندساز ،یررسمیغ یهاگاهسکونت ها:واژهکلید  
 

 

                                                            
 یرستتمریغ یه ستتکونعگ ه یمبن  هر ستت م نده -اجعم ع  یزیربرن مه کرهیرو یریک رگبه یستتنجامک ن»تحت عنوان یحجت ارژنگ یآق  ن مه نیمق له برگرفعه ا  پ  نیا . 9

شهر ارهب رانی: محیه ایموره نمونه شدیم لیآب ه  ض یهکعر عی ییکه ب  راهنم  ب  ش وره هکعر عط  غا ر یمحمد ر شهرهار یو ب  همک ر الندهیگ یو م ر ه لیرهبا یس  م ن 

 است. دهیگره نیتدو یییهانشگ ه محقق ارهب

 mohammadi@uma.ac.irA.                                                                                                                         نویسنده مسئول * 
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 ، پاییز 78-63، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش

 

 

 بیان مسأله
تر مناطق به اسکان غیررسمی یا خودجوش، شکل رایج رشد شهری در اکثر کشورهای درحال توسعه است که بیش

های ویژه از سوی گروهمسکن، بهشود که این امر ناشی از نیاز شدید به شده اشغال میریزیصورت غیررسمی و نه برنامه

ها بازتاب اصلی توزیع غیرعادالنه گاهنوع سکونت (. در واقع اینzeilhofer & topanotti,2008: 14باشد)کم درآمد می

های غیررسمی به دوران پیش از انقالب گاه(. پیدایش سکونتUndp,1997: 485منابع قدرت، ثروت و درآمد است)

های فقیرنشین اشاره سال پیش به محلّه 011طوری که انگلیس باشد، بههای پیدایش آن اروپا میگردد و فرآیندبازمی

بینی سازمان ملل متحد تا بر اساس پیش(. »Undp,1978: 535«)داندکند و آن را ناشی از انقالب صنعتی میمی

که شهرها فقط حدود ا وجود اینهای شهری زندگی خواهند کرد. بدرصد مردم جهان در ناحیه 01بیش از  0101سال

اند که در حال افزایش اند؛ بیش از نیمی از جمعیت را در اختیار گرفتهدرصد از سطح زمین را به خود اختصاص داده0

ویژه شهرهای میلیونی کشورهای در حال توسعه به شکل در چنین روندی شهرها و به(. »Egger,2005: 2«)نیز است

گیری اسکان غیررسمی پیامد چنین روندی شکل. »(Hall &Ulrich,2005: 14 )«اندقر شدهغم انگیزی مکان تمرکز ف

میالدی  00ی شهرها در قرن در همین ارتباط کمیسیون جهانی آینده. »(Habitat,2005-Un)«و شرایط بد مسکن است

ای از رشد یافته و بخش عمدهافزایشفقر شهری در کشورهای جنوب  0هشدار داده است که به موازات رشد ابرشهرها

های غیررسمی صورت خواهد گرفت و این گرایش را گاهشهرنشینی بر پایه اقتصاد غیررسمی و همراه با گسترش سکونت

 (Hallop & Pfeiffer,200:51)«نامیده است 0«غیررسمی شدن شهرنشینی»

ی آن کنندهجهانی دوم پا به عرصه نهاد و رشد خیرهدر کشور ایران نیز اسکان غیررسمی برای اولین بار، پس از جنگ 

مقارن با گسترش تاسیسات شهری، افزایش درآمد حاصل از » ( که5 :0030)جوان،«گرددبازمی 0031ی ی دههبه میانه

های اساسی در بخش کشاوررزی نفت و رونق شهرها، اصالحات ارضی و مکانیزاسیون کشاورزی و عدم توجه به دگرگونی

درصد( از جمعیّت کشور در سال  03میلیون نفر) 03طبق برآوردها » (. همچنین 53 :0031تیموری و دیگران،«)بود

ی شهرنشینی و گسترش ( و به دنبال رشد بیش از اندازه0031بانک مرکزی ایران،«)بردندزیر خط فقر به سر می 0035

(. 01 :0033های نابسامان سکونت دارند)صابری فر، گاهسکونتگونه میلیون نفر از جمعیّت شهری کشور در این 5/5فقر، 

ای گذرا و با ابعاد محدود نبوده و توافقی بر بقا و باز تولید توان گفت که مسأله اسکان غیررسمی، مسألهبا این اوصاف می

، بلکه سازگار با منافع های اعتقادی و انسانیو بسط آن وجود ندارد و پرداختن به آن نه تنها ضرورتی برآمده از ارزش

ی ملی است و نباید فراموش کرد که فقر در هرجا تهدیدی برای کل ها و توسعهگاهاجتماعی و پایداری سکونت

کار گرفته شده است؛ های مختلفی بهها، سیاستگاهدهی این سکونتبرای مقابله و سامان(. » 0 :0030صرافی،«)باشدمی

های تمرکزگرا، دستوری و یک سویه، تکنولوژی مدار با تخصیص منابع های متّکی بر رهیافتژهها و پروامّا ناکامی برنامه

و آموزش هرچند ممکن است دلسوزانه هم بوده باشد، اما در عمل موجب دور ماندن مردم از جریان توسعه و ناتوانمندسازی 

توجه از رویکرد شده تا یک حرکت قابل (. آثار سوء این نگرش موجب0 :0011صرافی، «)شوداجتماعات را موجب می

های توسعه و به خصوص توسعه در اجتماعات محور و عرضه مدار به رویکرد اجتماع ـ مبنا و تقاضا مدار در برنامهدولت

های توسعه را در های اخیر همه حوزهگرایی و اجتماع ـ مبنایی در سالمحلی به وجود آید. از این رو، رویکرد محلی

 است.  نوردیده

توان گفت اسکان غیررسمی یکی از مسائل مهم آن است. در این ارتباط شهر اردبیل یکی از شهرهایی است که می

های غیررسمی در اردبیل عنوان کرد. به گاهنیافتگی روستاها را عامل افزایش مهاجرت و ایجاد سکونتتوان توسعهمی

 :0030)مهندسین مشاور پارس آریان راود،« دهندا تشکیل میدر جمعیّت اردبیل ر 51/00نفر که  35050طوری که 

                                                            
1 Megacities 
1-Informalizedurbanization 
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 محمدیو  گلویب یمستعل یارژنگ / ...انتخاب راهکار مناسب
 

 
 

 

برند که نیازمند توجه خاص هستند. بررسی روند رشد جمعیتی شهر های نابسامان به سر میگاه(، در این سکونت50

ند، وشهایی که شهرها با افزایش جمعیّت با آن مواجه میاردبیل نیز حاکی از مثبت بودن رشد آن است. یکی از مشکل

باشد که امروزه از بارزترین مشکالت شهرنشینی است. روند سریع شهرنشینی در گاه های غیررسمی میایجاد سکونت

ی اسکان غیر رسمی در این شهر شده است. این پدیده به زعم مقامات شهری از شهر اردبیل نیز منجربه بروز پدیده

توسعه شهری داشته و معضالتی چون بیکاری، مشکالت اجتماعی، باشد که تأثیر نامطلوبی بر شهر می های عمدهمشکل

فرهنگی و غیره را به دنبال دارد. به دلیل اینکه مشکالت مذکور به مرور سایر مناطق شهر را نیز تحت تأثیر قرار داده و 

و اتخاذ راهکار  گاه های غیر رسمیی سکونتدهد، لذا مطالعهمیزان رشد و پیشرفت آن را تا حد قابل توجهی کاهش می

رسد. یکی از محالت غیررسمی ی پایدار شهری ضروری به نظر میمناسب در برابر این پدیده در این شهر جهت توسعه

ترین باشد. از این رو این پژوهش بر آن است تا با توجه معیارهای انتخاب مناسبآباد میی ایراندر سطح شهر اردبیل محله

 ترین مطلوبیّت را داشته باشد.دهی محله بیشتواند در سامانهای غیررسمی، کدام راهکار میهگاراهکار برخورد با سکونت

 ی پژوهشمبانی نظری و پیشینه
 های غیررسمیگاهسکونت

ی تفکیک اقتصاد به بخش رسمی و غیررسمی و میرایی ی غرب در زمینهمفهوم اسکان غیررسمی برآمده از تجربه» 

 :0031)پیران،« شده و سپس تا حد زیادی از میان رفته است پس از چند دهه به حاشیه راندهبخش غیررسمی است که 

های غیررسمی شهری ازابعاد مختلف زندگی، یعنی فیزیکی)مسکن ناهنجار( و از بعد اجتماعی)با گاهساکنان سکونت(. »00

های اشتغال، درآمد و مهارت( متمایزند و یی شهری( و از بعد اقتصادی)ویژگفرهنگ و رفتارهای اجتماعی جدا ازجامعه

باشند و به علّت این محرومیّت شدید در برابر هرگونه آسیب اجتماعی ی شهری میترین اقشار جامعهدرواقع از محروم

 (.033 :0030حاج یوسفی، «)دفاع هستندنیز بی

 های غیررسمیگاهگیری سکونتهای نظری شکلدیدگاه

 اندعبارت بندی نمود کهوان دستهتی اصلی میگیری اسکان غیررسمی، سه دسته نظریهشکلبه طور کلی جهت تبیین 

 از:

های اقتصادی ـ اجتماعی  و طور عمده بر جنبهداری غربی(: در این دیدگاه بههای لیبرالی)نزدیک به سرمایهدیدگاه -0

ادل مورد توجه قرار گرفته است. در واقع در فیزیکی اسکان غیررسمی تأکید شده و ویژگی الگوی رشد اقتصادی نامتع

یری گشده است و نقش عوامل بیرونی در شکلاین دیدگاه نگرش به مسأله خرده بوده و در آن به عوامل درونی پرداخته 

 (. 00-01: 0030حاج یوسفی، «)تر مورد توجه قرارگرفته استهای غیررسمی کمگاهسکونت

نیافتگی و ستگی)نزدیک به ساختارگرایان(: به باور اندیشمندان مکتب وابستگی، توسعههای رادیکال یا وابدیدگاه»  -0

های درونی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای های اقشار فقیرنشین برآمده از ویژگیگاهگیری سکونتشکل

یاسی ( از طریق روابط اقتصادی و سنیافته نیست بلکه در پیوند با کشورهای پیشرفته )متروپلدر حال توسعه یا توسعه

نیافته)قمر( انجامیده ماندگی و بروز مسائل حاد داخلی در کشورهای توسعهاست که به توسعه دوّمی به قیمت عقب

 (.01: 0030همان، «)است

ز ا دیدگاه سوم، پیدایش اسکان غیررسمی را برآمده: گرایان جدید)نزدیک به تفکرات خط سوم(های جامعهدیدگاه» -0

، یعنی داریعملکرد روند طبیعی تضاد میان کار و سرمایه و پیامدهای قهری عملکرد قوانین حاکم بر نظام اقتصاد سرمایه

(. از این 03: 0030همان،«)داندتمرکز و انباشت سرمایه و رشد ناموزون اقتصادی و در نتیجه پیدایش جامعه طبقاتی می

ته شود و پیوسهای فقرزده را باعث میگاهاید که به حاشیه راندن فقرا در سکونتنمرو آن را مولود و ساختاری تعبیر می

 کند.آن را باز تولید می

های جغرافیای اقتصادیپژوهش
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 ، پاییز 78-63، 1، شماره 1، دوره  های جغرافیای اقتصادیپژوهش

 

 

 های غیررسمیگاهدهی سکونتراهکارهای عملی سامان

رویکرد مسکن عمومی با نگرشی از باال و با اتکا به 0301و  0351 یطی دهه های غیررسمیگاهی سکونتدر زمینه

نادیده گرفتن با نگرش 0311یهای غیررسمی و قبل از دههگاهلتی، ایجاد مسکن عمومی در حل مشکل سکونتمنابع دو

طور عام برطرف خواهد شد، پا به ی اقتصادی مشکل نابهنجار و فقر بهلیبرالی و حداقل دخالت دولت در مسکن؛ توسعه

کارانه، پدرساالرانه، های محافظهاجباری با نگرشرویکردهای حذف و تخلیه  0331و  0311ی عرصه گذاشتند، در دهه

گاه)در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز و خودکامه(، خودیاری با هدف ایجاد ی اجباری و تخریب سکونتو تخلیه

های اجتماعی از سطح تر از نرخ بازار، مشارکت مستقیم فقرای شهری، شراکت تمامی فعاالن برنامهمسکنی پایین

کارگیری نیروی بیکار خانوار در ساختن مسکن، مکان و خدمات جهت آباد کردن زمین جدید و لی تا محلی، بهالملبین

های هدف، از های اساسی برای گروهی قطعات زمین با زیرساخترسانی، ارائهتقسیم به قطعات مسکونی دارای خدمات

ویکرد ارتقابخشی )بهسازی( با هدف تأمین خدمات ر 0311ی شرط تملیک زمین و اواخر دههطریق خرید یا اجاره به

بندی مجدد، تأمین امنیّت، حق ها که بلوکبندی ساختمانسازی و اصالح معابر و صفدهی کالبدی و بهینهپایه، سامان

شده های غیررسمی برآمدند. رویکردهای بیانگاهسکونت و مالکیت، ایجاد اشتغال و درآمد در جهت حل مشکالت سکونت

های نامناسب، عدم کارایی وراکد بودن نامهاین مسأله ناشی از آیین(. » 00 :0030صرافی،«)غلب با شکست مواجه شدندا

(. به دنبال این 03 :0030خوازانی و هادی زاده بزاز، «)ها بودبازار زمین،کمبودهای اساسی در امور سیاسی و نظایر این

های قانونی، نهادی، اقتصادی، مالی و ندسازی با ویژگی ایجاد چارچوبرویکرد توانم 0331ی اوایل دههدر » مسأله 

اجتماعی برای افزایش کارایی اقتصادی و کارآمدی اجتماعی در توسعه بخش مسکن، توانمندسازی بازار، توانمندسازی 

ن ز موفق بودن ایکارگیری این رویکرد نشان اسیاسی، توانمندسازی اجتماع محلی و ... پا به عرصه گذاشت. تجارب به

 0111ی (. از دهه50 :0030ایراندوست، «)در اندونزی می باشد« KPI»ی باشد که نمونه روشن آن پروژهرویکرد می

ذاری، گریزی، سیاستبا هدف درگیر کردن نیروهای بومی و محلی در فرآیندهای برنامه دهی اجتماع ـ مبناتاکنون سامان

ی موجود در سطح محلی؛ استفاده گیری از دانش و تجربهدهی با هدایت دولت، تأکید بر بهرههماهنگی، کنترل و سازمان

عنوان جدیدترین رویکرد در مواجه با به حلیها وخصوصیّات مردم مها و راهبردهای منطبق با ویژگیمؤثر ازمنابع، توانایی

 دهد.( مدال مفهومی حاصل از مبانی پژوهش را نشان می0شود. شکل)های غیررسمی شناخته میگاهسکونت

 مدل مفهومی پژوهش .0شکل

غیررسمی هایسکونتگاهساماندهی   

 معیارهايساماندهی و توانمندسازی
گیریشکلنظری  هاديدگاه  

و مسکن خودياری  حذف و تخلیه اجباری

 عمومی

ارتقاء 

 بخشی)بهسازی(
ساماندهی اجتماع  توانمندسازی

 مبنا

 يانگراجامعه راديکال يا وابستگی لیبرال

 جديد
 معیارهايجمعیتی معیارهاياقتصادی معیارهايکالبدی

 راهکارها 
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ـــان0030نتایج مطالعات نیمروزی ناوخی و چراتی) ـــرایط محدود کنندهمی (؛ نش ای که برای دهد که باتوجه به ش

شیه سازمانحا سوی  شینان از  سان ایجاد میهای دولتی خدماتن های مبدا مهاجرت شود و همچنین باتوجه به دافعهر

شیه شهرهای کوچک( انگیزهحا ستاها و  شینان)رو شهری دارند و در های قوی درجهت خودگردانی و بقا در جامعهن ی 

 ی ساکنان مناطق حاشیهجویی باال و مداخلهی مشارکتی اتخاذ دیدگاه توانمندسازی ازسوی مسئولین با روحیههنتیج

ــب بیش ــائل تناس ــیری) .تری دارددرحل مس ــان می0030مطالعات نص دهد که توجه به دیدگاه مردم و تعامل و (؛ نش

 هایریزی اجتماع محور در سیاسترویکردهای برنامه ها، ضرورت توجه بهگیری و اجرای برنامهمشارکت مردم در تصمیم

ــروری می ــهری را ض ــازد. ایازی)کاهش فقر ش ــکان دارد که راهکارهای ارائه (، بیان می0030س ــوص اس ــده در خص ش

ی اخیر در این زمینه حاکی از هاغیررســمی از حدف و تخریب تا بهســازی و توانمندســازی تنوّع داشــته اســت و تجربه

ست. به زعم اختری) -های اجتماع گاه توانمندسازی و توجه به برنامهی دیدغلبه (؛ درمقطع کنونی بازشدن 0030مبنا ا

گری درقالب شــوراهای راهبری ریزی شــوراهای مدیریت محلی که قبالد دفاتر تســهیلای به نام نوســازی دربرنامهپنجره

فرســوده و های بافت های موجود را برای پایداری کار در محلّهتواند بعضــی ازنگرانیبرای نوســازی آماده کرده بودند، می

های فرســـوده باشـــد. نتایج مطالعات پیری و ی کار در محلهکننده ادامهی روند نوســـازی از بین ببرد وتضـــمینادامه

ــان می0031همکاران) ــازی با تأکید بر قابلیّت( نش ــمن حف  ها و تواناییدهد که؛ رهیافت توانمندس ــاکنان، ض های س

شیه سانی حا سایر راهکرامت ان شینان بهتر از  شیبانی ن ست. نتایج  سازی محیطی اثرگذار ا سازی و توانمند بردها در به

ها و شــرایط زندگی ســاکنان اند؛ با توجه به ویژگییافته( در مطالعات خود به این نتیجه دســت0031امین و غالمی )

سمی، انتظار میگاهسکونت سألههای غیرر سارود برای حل م سمی در آن، دیدگاه توانمند سکان غیرر سازی ی ا زی و به

سب ضر منا ستا و پالیزبان )مشارکتی در حال حا شد. مطالعات رو شته با شان می0033ترین کاربرد را دا دهد؛ رویکرد ( ن

رود. ها، ابزاری برای نوســازی اجتماعی و کالبدی شــهرها به شــمار میگاهتوانمندســازی کم درآمدان این گونه ســکونت

ـــت که؛ طرحگر این ( بیان0031مطالعات کلهرنیا ) ـــارکت اجتماعات محلی از جملههای توانمنداس ـــازی با مش ی س

صلی ساماندهی ونهادینها ستترین راهبردهای  شرایط زندگی ا شهری در ارتقای  شارکت فقرای  . بنابر عقیده سازی و م

شاف0031صرافی) صدقه دادن، بلکه بنا بر انک ستمندان و  ستگیری از م شهری نه در چارچوب د سئله فقر   منابع (؛ م

(؛ پس از 0101گشا شود. وکسا و همکاران )تواند راهی اجتماعات محلی، میها و توانمندسازی موثّر در توسعهنهفته آن

های های غیررســمی و روشگاههای فیزیکی، اقتصــادی، اجتماعی و عوامل مربوط به گســترش ســکونتبررســی ویژگی

ســمی را برای کمک به بهبود شــرایط مســکن ســاکنین این مناطق های غیررگاهمداخله در آن، توانمندســازی ســکونت

شنهاد نموده ست که برنامه0101اند. آکایو)پی سیده ا شور آفریقای جنوبی به این نتیجه ر ریزی (؛ در مطالعات خود در ک

سرمایه شهری و به نوعی  صدای فقرای  ساختاجتماع ــــ مبنا  موجب توجه به  ی های اجتماعگذاری در خدمات و زیر

شی)می شان می0113شود. طال سامانشود؛ به( در مطالعات خود خاطرن شهد منظور  شهر م سمی در  سکان غیرر دهی ا

شتیبانی مالی و خدماتی دولتی به کار گرفته  ستراتژی مبتنی بر تعاونی، با پ ستی یک ا شهری بای سعه پایدار  جهت تو

ها نباید تنها محدود به ارتقای بعد گاهدهی سکونتی سامانهاشود که؛ برنامه( یادآور می0111شود. بانک توسعه آسیا)

رآمد و های اشتغال، دگاه غیررسمی شود و بلکه باید توانمندسازی اجتماع محلی در دسترسی به فرصتکالبدی سکونت

ـــارکت موثّر در فرآیند اجرای برنامه ـــرایط زندگی آنها وطرحاداره محلی جهت مش اه آورد. ها را به همرهای ارتقای ش

عه0110آلن) یهای بربهره(؛ در مطال ـــرما مدیریت اجتماع محور های اجتماعی و در نظر گرفتن پروژهگیری از س های 

شی از برنامهبه ستعنوان بخ سعه به منظور د شی این پروژههای بلندمدت تو سازی مردم یابی به اثربخ ها و نیز توانمند

ـــان می0110کند. مطالعات گیلس پیه )محلی تأکید می به( نش ها محور در برنامهکارگیری رویکرد اجتماعدهدکه؛ 

اختن ها در پردهای غیررسمی؛به افزایش اثربخشی،کارایی و پایداری برنامهگاههای بهسازی سکونتتوانمندسازی و پروژه

ی تالیفات وپژوهش های هانجامد. در بررســی مجموعها میگاهها و نیازهای فقیرترین ســاکنان دراین ســکونتبه اولویّت

سکونتخوریم که اغلب مطالعات انجامشده به این نکته برمیانجام شناخت آماری جامعه  سمی شده به  گاه های غیرر

های جغرافیای اقتصادیپژوهش
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شــهرهای کشــور پرداخته و به توصــیف وضــعیت آن ها اهتمام و یک راهکار را توصــیه نموده اند. پژوهش های اندکی 

ــت تا با ارائهبه انتخاب راهکارها یا جرایی راجع ــر برآن اس ــت. لذا پژوهش حاض ــده اس ی جهت حل این پدیده ارائه ش

سکونت ساماندهی  سب  ست ها و راهکارهای علمی و انتخاب راهکار منا سمی، گامی هرچند کوچک گاهسیا های غیرر

 گاه های غیررسمی بردارد.دهی و ارتقای کمّی وکیفی محیط زیست ساکنان سکونتدرجهت سامان

 هشروش پژو
ی جا که در قالب یک مطالعهو از آن ای استپژوهش حاضر باتوجّه به ماهیّت موضوع مورد بررسی کاربردی ـ توسعه

 هایگاهباشد. در این پژوهش راهکارهای مختلف برخورد با سکونتگیرد، یک تحقیق پیمایشی میموردی صورت می

راهکار  ترینترین و مناسببندی و انتخاب مطلوبدی در اولویتبندی شده است. از  آنجا که عوامل متعدّغیررسمی اولویت

های مشهور در مواجهه با گیری پیچیده در این قسمت مواجه هستیم. از جمله روشدخیل است، لذا با نوعی تصمیم

در به های خاصی قااست. این فنون با اتخاذ الگوریتم«  MCDM»ها، فنون بندی گزینهگیری و اولویتمسائل تصمیم

 شده در این پژوهش، از جملهگیری و انتخاب گزینه مناسب هستند. فن به کار گرفتهارزیابی عوامل مختلف در تصمیم

باشد. در این می« DEMATEL»( با ترکیبی از روش ANPای )به نام فرآیند تحلیل شبکهMCDM های مشهور روش

ی نامهپرسش، DEMATELدیده و پس از تعیین روابط به روش های مناسب انتخاب گرها و گزینهرابطه معیارها، شاخص

شده است تا مقایسات زوجی را انجام نفر از کارشناسان و خبرگان در ارتباط با موضوع قرار داده  35شده در اختیار تهیّه 

نفر خبره  05شده حداقل در اختیار ی تهیهنامهگرفته و نظرات کارشناسان، پرسشهای قبلی انجامدهند)طبق پژوهش

اهد بود. تر خوآمده بیشدستتر باشد، اعتبار نتایج بهها بیشنامهت که هر چه تعداد پرسشگرفت، امّا طبیعی اسقرار می

پرسشنامه ارتقاء داده شد(. در انتخاب کارشناسان  35نامه به بنابراین در این پژوهش جهت باال بردن نتایج تعداد پرسش

آشنایی ANP  با شهر اردبیل و منطقه، با روش سعی بر این بود عالوه بر تخصّص در موضوع اسکان غیررسمی و آشنا 

شده، و ضمن محاسبه«  Copeland»ها به روش نامهکامل داشته باشد. بعد از انجام مقایسات زوجی، نتایج پرسش

اجرا شد. Super Decisionsافزار ( تهیه و در نرمANPای )تبع آن مدل فرآیند تحلیل شبکهبندی اطّالعات اولیه، بهطبقه

 دهد.( فرآیند کلی انجام پژوهش را نشان داده می0)شکل

 فرآیند انجام پژوهش  .0شکل 

هاگزینهو  هاشاخصشناسایی معیارها،   

در مطالعه موردی ایرابطهعوامل و تعیین ساختار مدل  بندیدسته  

تأئید مناسب بودن 

عوامل، ساختار و 

در مدل بندیدسته  

DEMATELارزیابی روابط درونی یا بیرونی عوامل با روش  طریق مصاحبه با افراد خبرهاز   

از طریق انجام مقایسات زوجی توسط خبرگان هاشاخصو زیر  هاشاخصوزن دهی به و  گیرییممدلتصمطراحی   

هانهیگزآوردن وزن نهایی هر یک از معیارها و  بهدستو  ANP وDEMATELتلفیق نتایج روش 
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 ی مورد مطالعهمحدوده

غربی شهر باشد که در شمالشهرداری اردبیل می 3از منطقه  00های مرسوم در ناحیه آباد یکی از محلّهی ایرانمحله

شده است. این محدوده از شمال به اراضی کشاورزی، از جنوب به شهر واقعاردبیل و در ضلع غربی جاده قدیم مشکین

شهر محدود کشاورزی روستای اردی و از شرق به جاده قدیم مشکین آباد و میراشرف، از غرب به اراضیی کریممحدوده

 0330ی ایران آباد ، کلّ جمعیّت محله0033(. براساس آمارهای موجود در سال 30 :0031شود)طرح جامع اردبیل،می

شد، که نفر می شکیل می 0/1با شهر اردبیل را ت صد از کل جمعیت  نفر را  0300نفر مرد و  0301دهد. از این تعداد در

 باشد.نفر می 53/3خانوار و بعد خانوار  001دهند. تعداد خانوار در محله زنان تشکیل می

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه .0شکل 

 ها و بحثیافته
 (.ANPای)اجرای مدل فرآیند تحلیل شبکه

شاخص ضوع موردمطالعه و گام اول: تعیین معیارها و  ستاندارد برای مو ستههای ا صر و بندی بهد عنوان عنا

 ها.ها یا گزینهخوشه

ضوعی که می سمت باید هدف و مو ضوع ما، خواهیم بر روی آن مطالعه کنیم را انتخاب میدر این ق کنیم. هدف و مو

سکونت سمی محلهانتخاب بهترین رویکرد برخورد با  شد. برای انتخاب بهترین رویکرد برخوردآباد میی ایرانگاه غیرر  با

سکونت سمی باید معیار و مالک بهترینگاهبا  سیم. پس مرحلههای غیرر شنا ز انتخاب هدف، تعیین ی اوّل بعد اها را ب

ای از  معیارها را شده است. یعنی مجموعه نامه استفادهبرای تعیین معیارها در این پژوهش از روش پرسش معیار است. 
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ــد معیارهای ــته ش ــان خواس ــناس برتر را انتخاب کنند. در نهایت، معیارهای زیر برای انتخاب بهترین  انتخاب و از کارش

 آباد تعیین گردیدند:گاه غیررسمی ایرانرویکرد برخورد با سکونت

درآمد، بهبود امنیّت اجتماعی، ارتقای قیمت زمین و مســکن، بهبود کیفیّت انداز حمایتی برای اقشــار کمایجاد چشــم

سا سی ساکن و معابر، تأمین تأ ساختم شارکت ت و زیر شارکت مالی، م ستمرار روش، م ها، عملیاتی بودن، فراگیر بودن، ا

 مالک با شهرداری، مشارکت با همسایگان برای تجمیع.

ته تر و البدر مرحله بعدی معیارهایی که با یکدیگر مشــابهت دارند در یک گروه قرار داده شــدند تا کار ارزیابی آســان

( مشــاهده 0بندی گردید که در جدول)خوشــه دســته 3عنصــر و  00هش، معیارها در قالب تر گردد. در این پژومعقول

 شود.می
 ترین راهکارهای انتخاب مناسبعناصر و خوشه .0جدول 

 فرهنگی و اجتماعی اثربخشی و کارآیی وضعیت کالبدی مشارکت

 عملیاتی بودن ارتقاء قیمت زمین و مسکن مشارکت مالی
حمایتی برای اقشار انداز ایجاد چشم

 درآمدکم

 بهبود امنیت اجتماعی فراگیر بودن بهبود کیفیت مساکن و معابر مشارکت مالک با شهرداری

مشارکت با همسایگان برای 

 تجمیع

تأمین تأسیسات و 

 هازیرساخت
 - استمرار روش

ـــکونت ـــمی، گاههمچنین از بین راهکارهای مختلف برخورد با س ـــازی،  3های غیررس راهکار، زمین و خدمات، بهس

از بین  ترین راهکارعنوان گزینه تعیین گردیدند. در این حالت مناسبریزی اجتماع مبنا بهتوانمندسازی و رویکرد برنامه

 گردد. هده می( مشا0راهکارهای مذکور انتخاب خواهد شد که در جدول)

 ترین راهکارهای انتخاب مناسبگزینه .0جدول 

 گزینه ها

 زمین و خدمات

 بهسازی

 توانمندسازی

 ریزی اجتماع ـ مبنابرنامه

 ها.و تعیین روابط آن«  Super Decision» افزارها و عناصر در نرمگام دوم: ساختن خوشه

کنند، هم تأثیر بگذارند و حکم قاضی را ایفا توانند رویکه بین عناصر چه ارتباطی وجود دارد و کدام عناصر میاین» 

گردد، همگی از یک جنس نبوده و باشد. بدیهی است عناصری که تعیین میمیANP ی بسیار مهم و کلیدی در مرحله

باید با بکارگیری روشــی بتوان عناصــری که با همدیگر ارتباط دارند را  باشــند. بنابراینهم اثرگذار نمیها رویی آنهمه

 ها صورت گیرد.ی زوجی بین آنشناخت تا از طریق این ارتباطات، مقایسه

ـــوع و منطقهتعیین روابط همانند تعیین معیارها می ـــناخت عمیق از موض ی مورد مطالعه، کارها و تواند از طریق ش

سیار نامه بطریق مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن امر انجام شود، ولی استفاده از روش پرسشمطالعات پیشین و یا از 

ست؛ چون این امر مرحله، مرحله سیار مهمی میمورد تاکید ا شتباه در تمامی ی ب شتباه در این مرحله، موجب ا شد و ا با

گردد، یین روابط بین عناصــر اســتفاده می(. مدلی که برای تع0 :0030پور خباز و همکاران،«)مراحل بعدی خواهد شــد

ـــش( میDematel«)دیماتل»روش  ـــد که از طریق پرس ـــورت میباش ـــر، نامه ص گیرد. برای تعیین روابط بین عناص
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شنا با روش دیماتل قرار داده  01ای تهیه گردید و در اختیار نامهپرسش نفر از خبرگان و کارشناسان مربوط موضوع و آ

صر را باه سب میزان اثرگذاریشد تا عنا سه کرده و برح یابی کنند. در این ارتباط ارزش 5تا  0شان بر یکدیگر از م مقای

به معنای کمترین ارتباط یا در اساس بدون ارتباط  0ترین ارتباط و وابستگی بین دو معیار و عدد به معنای بیش 5عدد 

 (.0است)جدول
 متغیرهای بیانی و اعداد متناظر آن .0جدول 

 اعداد یر مقیاس بیانیمقاد

 5 تأثیر بسیار زیاد

 3 تأثیر زیاد

 0 تأثیر کم

 0 تأثیر بسیار کم

 0 بدون تأثیر

سبهنامهپس از تکمیل پرسش سان، برای محا شنا سط خبرگان و کار سشی دیماتل تو   » ارافزنامه از نرمی نتایج پر

Excel وMatlab  » ،سبات شد. بعد از اعمال محا ستفاده  سی بین عدد ا صفر به 0ماتری ست میو  توان از آید که مید

صر و گزینه صر و گزینهطریق این ماتریس روابط بین عنا سطر؛ متغیها را تشخیص داد. در این ماتریس عنا ر های بخش 

ن معنی باشد این به ای 0باشند. اگر تقاطع دو خانه عدد ها، متغیر وابسته میهای بخش ستونمستقل و عناصر و گزینه

صر یا گزینه ست که عن ستون تأثیر میا سطر، بر معیار بخش  شد یعنی ی بخش  صفر با گذارد ولی اگر عدد این خانه 

( ماتریس صــفر و یک 3عنصــر ســطر تأثیری بر ســتون ندارد، ولی ممکن اســت عکس آن ممکن باشــد. جدول شــماره)

 دهد.نامه دیماتل را نشان میآمده از پرسشدستبه
 روابط عناصر نییجهت تع ماتلیآمده از روش ددستبه کیصفر و  سیاترم. 3جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

3 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

3 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

01 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 

00 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

  روش استمرار. 0  بودن ریفراگ. 5  بودن یاتیعمل .3  مشارکت همسایگان برای تجمیع .0ی  مشارکت مالک با شهردار. 0 مشارکت مالی .0

 یتیانداز حماچشم جادیا. 01 ییربنایز ساتیو تأس هارساختیز نیتأم. 3   مساکن و معابر تیفیک بهبود. 3  و مسکن نیزم متیق ارتقاء. 1

 محالت یاجتماع تیامن بهبود. 00   درآمداقشار کم یبرا

های پژوهشمأخذ: یافته  
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کنیم. پس از اینکه روابط به عناصر  ها اعمالی کار این است که روابط تعیین شده را بر عناصر و گزینهآخرین مرحله

شد، نرمو گزینه شهها اعمال  شماره)ها را نیز تعیین میافزار نوع روابط بین خو شکل  شه0کند.  ها، (، نمای کلی از خو

 ها تعیین گردیده است.دهد که روابط بین آنهای پژوهش را نشان میعناصر و گزینه

 
 ای پژوهشفرآیند تحلیل شبکه  .3شکل 

  ها. ها و گزینهگام سوم: مقایسات زوجی بین عناصر، خوشه

صورت زوجی باشد. در این مرحله معیارها باهم دیگر بهمی ANPترین مرحله در مدل ی مقایسات زوجی اصلیمرحله

معیار »تر است. این مقایسات براساس یک شوند تا مشخص شود برای موضوع ما کدام معیار مهمتک مقایسه میبهو تک

ارهای دیگر عیعنوان معیار کنترلی در نظر گرفته شــود که بر متواند بهگیرد. تنها زمانی یک معیار میانجام می« کنترلی

ی کند آشــنایاثر بگذارد. چرا که معیار کنترلی برای ما حکم قاضــی را دارد و یک قاضــی باید بر افرادی که قضــاوت می

شد. پس تنها زمانی می شته با شته  ها تأثیرعنوان معیار کنترلی انتخاب کنیم که بر روی آنتوانیم یک معیار را بهدا گذا

 (.0033:3ها تأیید شده باشد)زبردست،روابط اثرگذاری این معیار بر آن ی تعیینباشد یعنی؛ در مرحله

ضمن تهیه سات زوجی در این پژوهش،  سشبرای انجام مقای سانی که به  35را  در اختیار نامه، آنی پر شنا نفر از کار

شتیم و از آن شتند گذا شنایی دا ضوع آ سبت به معیار مو شد تا میزان ارزش هر معیار ن سته   3تا  0دیگر را از ها خوا

 ( آورده شده است.5های اهمیّت مختلف درمقایسات زوجی در جدول)یابی کنند.اعداد مربوط به درجهارزش
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 های اهمیت مختلف در مقایسات زوجیاعداد مربوط به درجه .5جدول 

 درجه اهمیت تعریف

 0 دارای اهمیت یکسان است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 0 دارای اهمیت نسبتاد یکسان است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 0 دارای اهمیت کم است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 3 دارای اهمیت نسبتاد کم است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 5 دارای اهمیت زیاد است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 0 دارای اهمیت نسبتاد زیاد است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 1 دارای اهمیت خیلی زیاد است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 3 دارای اهمیت نسبتاد خیلی زیاد است jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 3 تر استکامالد مهم jنسبت به عنصر  Iعنصر 

 (Saaty, 1999.6) :مأخذ

 مورداستفاده قرار گرفت.Copland نامه روش پس از تکمیل پرسشنامه، برای محاسبه علمی نتایج پرسش

 ها از طریق ابرماتریس.ی ضریب نهایی عناصر و گزینهمحاسبهگام چهارم: 

ـــبکه ـــت که در نهایت پس از ( میANPای)ابر ماتریس، آخرین مرحله در فرآیند تحلیل ش ـــد. در این بخش اس باش

برای محاسبه ضریب نهایی، باید سه نوع ابر  گردد.محاسبات طوالنی، ضریب و ارزش نهایی هر عنصر و گزینه تعیین می

 ماتریس مورد محاسبه قرار گیرد:
ابر ماتریس غیر وزنی 

صل از ماتریسابر ماتریس غیر وزنی همان نتایج اولیه شد که در کنار یکدیگر قرار میهای اولیه میی حا د و ابر گیرنبا

 دهد.ن میها و عناصر را نشا( نتایج ابر ماتریس غیروزنی خوشه0دهند. پیوست شماره)ماتریس غیر وزنی را تشکیل می

ابر ماتریس وزنی 

سی که جمع  شود، یعنی ماتری سبه  ست آوردیم، باید ابر ماتریس وزنی محا بعد از اینکه ابر ماتریس غیر وزنی را به د

ها ی اعداد ستونیک است. برای این کار باید از نتایج به دست آورده شده نرمال گیری شود؛ همهمقادیر هر ستون آن، 

شماره)ثابت تقسیم یا نرمال میجمع و بر یک عدد  شان ( نتایج ابر ماتریس وزنی خوشه0شود. پیوست  صر را ن ها و عنا

 دهد.می

ابر ماتریس حدی 

آخرین ابر ماتریس، ابر ماتریس حدی است. برای به دست آوردن سوپر ماتریس حد، نیاز است تا سوپر وزنی)موزون( 

شود؛ در ریس همانند هم شوند)باهم برابر شوند(. این کار با تکرار انجام میی عناصر سوپر ماترا به توان برسانیم، تا همه

. آمده استدستآید. در این حالت وزن نسبی هر یک از معیارها بهچنین حالتی است که سوپر ماتریس حد به دست می

آن در یکدیگر حاصل  هدف از به حد رساندن سوپر ماتریس وزنی، این است که تأثیر نسبی درازمدت هر یک از عناصر

 .دهد( نتایج ابر ماتریس حد را نشان می0(. پیوست شماره)0033شود)زبردست،

 ها.سازی ضریب عناصر و گزینهها و نرمالماتریس خوشه

سبه صر پس از محا ضریب نهایی عنا ی آخرین ابر ماتریس یعنی ابر ماتریس حدی؛ مرحله بعدی برای تعیین ارزش و 

سبه نگزینه شهها، محا صر و گزینهها و نرمالتایج ماتریس خو ضریب عنا ضریب سازی  سط  ها در ابر ماتریس حدی تو
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ترین ارتباط را با ( بیشALRTERNATIVها)شــود که گزینه( مشــاهده می0باشــد. طبق جدول شــماره)ها میخوشــه

جذب مشــارکت اجتماع  دهی با هر یک از رویکردها،دارند، یعنی برای ســامان 001130/1خوشــه مشــارکت با ضــریب 

 محلّی در اولویّت اول قرار دارد.

 هاسازی ضریب عناصر و گزینهها و نرمالنتایج ماتریس خوشه .0جدول 

 Cluster Node هاگزینه اثربخشی و کارآیی فرهنگی و اجتماعی مشارکت وضعیت کالبدی

Labels 

010/1  001/1  005/1  000/1  051/1  هاگزینه 

013/1  1015/1  005/1  000/1  033/1  اثربخشی و کارآیی 

131/1  030/1  035/1  135/1  130/1  فرهنگی و اجتماعی 

130/1  111/1  1330/1  010/1  031/1  مشارکت 

300/1  550/1  013/1  303/1  003/1  وضعیت کالبدی 

 های پژوهشمأخذ: یافته

 ی نتایج نهایی گام پنجم: محاسبه

سبات فراوان، در این مرحله  شبکهبعد از محا ست که نتایج نهایی کار را در مدل تحلیل  سیده ا ( ANPای)وقت آن ر

ی نهایی عناصــر و شــود و در نهایت نتیجهها نرمال میمشــاهده کنیم. ضــرایب ابر ماتریس در ضــرایب ماتریس خوشــه

 شود.ها مشخص میها و اولویّت آنگزینه

 نتایج نهایی عناصر و گزینه  .5شکل

 اند از: اند عبارتترین امتیاز را برای انتخاب بهترین رویکرد بهدست آوردهمعیاری که بیش 3طبق نتایج نهایی مدل،

 (033/1بهبود کیفیت مساکن و معابر با ضریب ) -0

 (030/1ارتقای قیمت زمین و مسکن با ضریب ) -0

برنامه ریزی اجتماع ـ مبنا
بهسازی
توانمندسازی
زمین و خدمات
مشارکت مالی
مشارکت مالک با شهرداری
مشارکت همسایگان برای تجمیع
عملیاتی بودن
فراگیر بودن
استمرار روش
ارتقاء قیمت زمین و مسکن
بهبود کیفیت مساکن و معابر
تأمین زیرساخت ها و تأسیسات زیربنایی
ایجاد چشم انداز حمایتی برای اقشار کم درآمد
بهبود امنیت اجتماعی محالت

0/066

0/05

0/053

0/016

0/009

0/105

0/011

0/132

0/026

0/005

0/143

0/184

0/13

0/008

0/053
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 (000/1عملیاتی بودن با ضریب ) -0

 (001/1ها با ضریب )زیرساختتأمین تأسیسات و  -3

ترین ضریب اختصاص به معیارهای کالبدی دارد شود که بیشی معیارها، مشاهده میآمدهدستبا توجه به ضرایب به

ـــاماندر نتیجه هر یک از راهکارها برای این ـــوند، باید بیشی ایراندهی محلهکه بتوانند باعث س تر معیارهای آباد ش

 (.5دهد)شکل کالبدی را مدنظر قرار

 (ANPها در )نتایج نهایی مقایسات زوجی گزینه .0شکل 

ـ مبنا با دهد که؛ رویکرد برنامهنشان می ANP(، نتایج حاصل از مقایسات در مدل 0طبق شکل شماره) ریزی اجتماع 

سب( به053/1ضریب نرمال) ساماندهی محلهعنوان منا سان برای  شنا شده و آباد انتخابی ایرانترین راهکار از نظر کار

ضریب) سازی با  ضریب)030/1بعد از آن رویکرد توانمند سازی با  سوم و رویکرد( در رده011/1(، به تأمین  های دوم و 

 ی آخر قرارگرفته است.( در رده133/1زمین و خدمات با ضریب)

 گیریبحث و نتیجه
باشد و برای حرکت در این مسیر یکی از دهی میهای غیررسمی یکی از مباحث اساسی، سامانگاهی سکونتدر مقوله

ــــ مبناســت. همچنین ارزیابی راهکارهای مؤثری که می تواند مدنظر قرار گیرد، ســاماندهی براســاس رویکرد اجتماع ـ

ندرت برای حل مسائل جوامع دهد که بهسأله نشان میی مهای گذشتههای حاصل از رویکردهای توسعه طی دههتجربه

ستایی و به شین، راهشهری و رو صوص محالت فقیرن سنجش حل پایدار ارائه میخ دهند. چرا که این الگوها معموال بر 

سیلهنیازها به ستند. مروری بر طرحی برنامهو سریزان در فرآیندی از باال به پایین مبتنی ه شهری و رو سعه  ایی تهای تو

شده تا یک حرکت قابلی الگوهای توسعه پیشدر ایران نیز حاکی از غلبه سوء این نگرش موجب  ست. آثار  توجه گفته ا

ضه مدار به رویکرد اجتماع از رویکرد دولت ضامدار در برنامه -محور و عر سعه و بهمبنا و تقا سعههای تو صوص تو ی خ

سکونتگاهبرنامه اجتماعات محلی به وجود آید. تأکید بر اجرای سازی در  سمی نیز بیهای توانمند ن شک بدوهای غیرر

ـــ مبنا محقق نخواهد شد و این برنامهاجرای برنامه ها کمک شایانی گاهها در جهت زندگی در این سکونتهای اجتماع ـ

دهد توجه به ن مینشــا» نصــیری اشــاره کرد که؛ ی توان به مطالعهســو با این موضــوع میخواهند کرد. از مطالعات هم

ــمیم ــارکت مردم در تص ــرورت توجه به رویکردهای برنامهگیری و اجرای برنامهدیدگاه مردم و تعامل و مش ریزی ها، ض

دهد؛ پژوهش ایازی نشان می(. 0030:03نصیری،«)سازدهای کاهش فقر شهری را ضروری میمحور در سیاستاجتماع

ــکوراهکارهای ارائه»  ــده در برخورد با س ــازی این گاهنتش ــازی و توانمندس ــمی، از حذف و تخریب تا بهس های غیررس

ست. عدهگاهسکونت شته ا ضل اجتماعی قلمداد میای آن را بهها تنوع دا کنند و به تخریب یا رها کردن عنوان یک مع

 ها دارای مشکالتگاهونتکه این سکرغم ایننظران بر این باورند علیای دیگر از صاحبها به حال خود معتقدند و عدهآن

زمین و خدمات

بهسازی

توانمندسازی

برنامه ریزی اجتماع ـ مبنا

0/088

0/270

0/286

0/354
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سائل فراوانی می شند؛ امّا امروزه بهو م شناخته و تنها راه خانهعنوان یکبا شدن گروهی از افراد تهیراه حل  ست دار  د

ــده و تخریب آن ــت و با برنامهجامعه قلمداد ش ــانی اس ــطح جهان و ایران نه عملی و نه انس های دقیق و ریزیها در س

دهی آنان اســتفاده نمود. تجارب اخیر در این ها در راســتای ســامانگاهوان و ظرفیّت این ســکونتتوان از تمنســجم می

ـــ مبنا در مواجه با مسألهی دیدگاه توانمندسازی و توجه به برنامهزمینه حاکی از غلبه  هایگاهی سکونتهای اجتماع ـ

ـــت ـــمی اس با توجه به آمادگی فعّاالن »کنند؛ ان می(. کاظمی و مالکی در مطالعات خود بی0030:0ایازی، «)غیررس

های دولتی و غیردولتی متعدد در مبنا و همچنین وجود ســازمان -اجتماعی توســعه نســبت به پذیرش رویکرد اجتماع 

ـــ مبنا را توسعه» هاکشور، مطالعات راهبردی موجود و تجارب کشورهای مختلف، پژوهش آن ی توانمندسازی اجتماع ـ

ریزی شود و خدمات ها و نهادهای اجتماعی در این خصوص طرحکه؛ فعالیّت سازماننحویکند بهد میپیشنها« در ایران

ــ مبنا برنامهحمایتی به جوامع محلی با رویکرد سامان مطالعات (. 0031:05کاظمی و مالکی،«)ریزی گردددهی اجتماع ـ

ـــان می0110گیلس پیه ) ـــازی و پروژهور در برنامهمحکارگیری رویکرد اجتماعبه» دهد که؛ ( نش های های توانمندس

سکونت سازی  سمی؛ به افزایش اثربخشی، کارایی و پایداری برنامهگاهبه ازهای ها و نیها در پرداختن به اولویّتهای غیرر

 ریزین گفت رویکرد برنامهتوادر نهایت می (.3:0110گیلس پیه،«)انجامدها میگاهفقیرترین ســاکنان در این ســکونت

توســعه و محالت غیررســمی، یکی از ســازوکارهای موجود در کمک به تر در جوامع درحالمبنا با کاربرد بیش- اجتماع

 هاست. دهی در آنتوسعه و سامان

 منابع

بر کالن شهر  دیهاى اجتماع محور با تأک زىیرو برنامه  ررسمىیهاى غ(. سکونتگاه 0033)ی محمد هاد دیس ی،ازیا

 .10-03 ،(10)03 ،«سپهر»  ییایاطالعات جغراف یپژوهش -یتهران. فصلنامه علم
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003-003. 

نشریه هنرهای . ایریزی شهری و منطقهدر برنامه (ANP) ای(. کاربرد فرآیند تحلیل شبکه0033) ،اسفندیار ،زبردست
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 .031-001( :0) 03 ;0030. ییایجغراف
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000-003. 
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