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  چکیده
در حالی که . ها و تجارب آن حاوي نکات روشن و مفیدي استامروز وضعیت شهرنشینی و اسکان غیررسمی در جهان و نظریه

هاي تمرکز مثابه یکی از جنبه  توسعه است، فقر به  در کشورهاي در حال ویژه آمارها حاکی از روند رو به رشد جمعیت شهري، به
هدف اصلی پژوهش حاضر در وهله اول، شناسایی . باشدجمعیت در شهرهاي این کشورها از اهمیت روزافزونی برخوردار می

یکردي نوین در تقابل با رویکرد نیاز مبنا به عنوان روهاي غیررسمی با تأکید بر رویکرد داراییهاي توانمندسازي سکونتگاهشاخص
هاي استخراجی به منظور درك میزان تأثیرگذاري هر یک در رضایتمندي ساکنان این مبنا و در وهله دوم، سنجش شاخص

محدوده مورد مطالعه . باشدها در ارتقاي شرایط زندگی این افراد میها از شرایط زندگی و نقش هر کدام از شاخصسکونتگاه
و ابتداي  1386هزار نفر جمعیت داشته و در پایان سال  24نزدیک به  1395باشد که در سال شهر میمحله میان آباد اسالمپژوهش 

روش به کار گرفته شده در پژوهش به صورت ترکیبی مبتنی بر . کردندهزار نفر در میان آباد زندگی می 45، حدود 1387سال 
جامعه آماري این . انداي و میدانی جمع آوري شدهها از دو روش کتابخانهعات و دادهکه اطال اسنادي، پیمایشی و تحلیلی است

با استفاده از آزمون اطالعات از طریق پرسشنامه جمع آوري شدند و . نفر محاسبه گردید 385فرمول کوکران،  پژوهش از طریق
 و از طریق آزمون  SPSS هایت با استفاده از نرم افزارو در نها مورد بررسی قرار گرفتند کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده

Linear Regression همبستگی در زیرشاخص ساختمان مسکونی دهنده این است که،  نتایج پژوهش نشان. تحلیل گردیدند
نیاز مالی مربوط به شاخص سرمایه کالبدي باالتر از بقیه موارد بوده و بعد از آن زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص 

بعد از این دو زیرشاخص . دهدغیررسمی را به خود اختصاص می باالترین میزان همبستگی را به میزان رضایت ساکنان سکونتگاه
پاسخگویی، اعتمادنهادي، مشارکت، : هاي شاخص سرمایه اجتماعی از قبیلتوان گفت باالترین امتیازها مربوط به زیرشاخصمی

 .شدباسازي نهادي میظرفیت
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  مقدمه
رسانی و با تمرکز فقر در شهرها در طول چند دهه اخیر و به موازت صنعتی شدن جهان، مشکل نابرابري خدمات

-ندگی شهري نمایان گشت؛ در واقع چنین روندي با عینیت یافتن جنبهاي نامطلوب از زمسکن پرازدحام به مثابه جنبه
هاي فقیرنشین و اسکان غیررسمی به مشخصه اکثر شهرهاي بزرگ کشورهاي در حال هاي کالبدي فقر در قالب محله

هاي بارز فقر شهري است که در درون و یا مجاور در واقع اسکان غیررسمی یکی از چهره. توسعه بدل شده است
به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازي با تجمعی از افراد ) به ویژه شهرهاي بزرگ(شهرها 

اي، اسکان هاي حاشیهگیرد و با عناوینی همچون سکونتگاهدرآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل میکم
بنابراین محیط زندگی ). 7: 1382پیران، (شود ی نامیده میهاي خودرو و نابسامان و محالت آلونکغیررسمی، سکونتگاه

هاي اجتماعی است که گاه در استداللی وارونه، علت ها و برانگیزاننده آسیبها پذیراي نابهنجارياین سکونتگاه
 ).3: 1382صرافی، (شوند ها قلمداد میپیدایش این سکونتگاه

هاي فراخور زمان و بنا به شرایط اقتصادي و اجتماعی و نیز نگرشاز همان ابتداي ظهور پدیده اسکان غیررسمی به 
که پس از شکست نگرش لیبرالیستی حاکم، رویکردهاي مختلفی براي حل مسئله در دستور کار قرار گرفت، به طوري

وع رهیافت توانمندسازي مطرح گردید که این رویکرد افراد ساکن در این ن 1980و کارکردگرایانه در اواخر دهه 
 - ها را نه به عنوان یک معضل بلکه به عنوان یک دارایی اجتماعی نگریسته و ارتقاي وضعیت اجتماعیسکونتگاه

گذارد تا تعهد و  توانمندسازي را جایگزین فرهنگ گر دولت بر عهده خود آنان میها را با نقش تسهیلاقتصادي آن
 ).32: 1382جوان، (استحقاق و فرهنگ فقر بنماید 

ران نیز با توجه به مسائلی که در زمینه اسکان غیررسمی براي کالنشهرها و حتی شهرهاي میانی به وجود آمده در ای
است، رویکردهایی در قبال حل مسئله مورد توجه قرار گرفته است و حتی در مواردي سیاست تخلیه و تخریب در 

ه رویکردهاي حل این مسئله، تجارب جهانی در اما به موازات توسع. خوردبرخی کالنشهرهاي ایران نیز به چشم می
یکی از این . تر براي حل مسئله تعریف شده استرابطه با اسکان غیررسمی در ایران رویکردهایی به مراتب مناسب

هاي آن ترین مؤلفهرویکردهایی که در کشور ما مورد توجه بوده است، رویکرد توانمندسازي بوده است که یکی از مهم
ریزي و هاي محلی در برنامهتوان بیان کرد که توجه به سرمایهدر واقع می.باشدنا بودن در برابر نیاز مبنایی میدارایی مب

ها و چنانچه رویکرد دارایی مبنا به عنوان رویکردي با تکیه بر سرمایه. اي یافته استطراحی شهري جایگاه ویژه
نا، در چند دهه اخیر از سوي صاحبنظران مطرح شده و نتایج هاي محلی به عنوان جایگزین رویکرد نیازمبپتانسیل
هاي غیررسمی و رویکرد دارایی مبنا در در این پژوهش پس از معرفی سکونتگاه. آمیزي به دنبال داشته استموفقیت

-ونتگاههاي رویکرد دارایی مبنا در مقابل رویکرد نیازمبنا در توانمندسازي سکتوسعه اجتماع محلی به ارزیابی شاخص
هاي غیررسمی کشور در داخل  درصد سکونتگاه 90با توجه به این موضوع که امروزه . شودهاي غیررسمی اقدام می

محدوده خدماتی شهرها قرار دارند و حتی برخی محالت بیش از دو دهه است که در داخل محدوده خدماتی 
باشد و نیز با توجه به اینکه در بخش جمعیتی، می هاي جمعیتی، شهر اسالمشهراند که نمونه این سکونتگاه شده واقع

شهر در مراحل ثانویه اي شهر است و این حوزه در سیر تکوین و گسترش اسالمهاي حاشیهآباد جزء حوزهمحله میان
باشد، این دهنده نوعی گسستگی میشکل یافته و مسکونی شده است و بررسی شاخص جمعیتی در این محله نشان

شود، که در پژوهش حاضر به عنوان نمونه مورد مطالعه هاي غیررسمی شناخته میان یکی از سکونتگاهمحله به عنو
  .مدنظر قرار گرفته شده است
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  پیشینه پژوهش
، آن را 2و مک نایت 1که کرتزمنبا وجود اینکه رویکرد دارایی مبنا رویکرد جدیدي در شهرسازي است، اما قبل از آن

ین براي بهبود جوامع محلی آمریکا پیشنهاد دهند، تجربیاتی نظیر تجربه جین جکوبز و پانتام به عنوان رویکردي جایگز
عارفی نیز رویکرد دارایی مبنا را در . اي از اثرات سرمایه اجتماعی در بهبود جوتمع محلی بحث کرده استبه گونه

ین رویکرد را در افزایش تمایل به او موفقیت ا. آنجلس مورد استفاده قرار دادتوسعه اجتماعات محلی شهر اس
همچنین این . کندهاي اجتماعی تأکید میگیري شبکهداند و بر شکلمشارکت شهروندان و حس تعلق ساکنان می

رویکرد را در کشورهایی چون فیلیپین، اکوادور، مصر و اتیوپی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که 
عی، هنجارها و اعتماد اجتماعی در بسیاري موارد به توسعه اجتماع محلی و کاهش فقر هاي اجتماگیري شبکهشکل

  ).Mathie & Cunningham, 2008(منجر شده است 
هاي محلی و رابطه بین شبکه» هاي محلی و سرمایه اجتماعیشبکه«در تحقیقی با عنوان ) 2001( 3فرلندر و تایمز

تحلیل اولیه نشان داد که . در اجتماعات محلی را مورد بررسی قرار دادند) مادها، حمایت و اعتشبکه(سرمایه اجتماعی 
گویان خود را از همچنین تعداد کمی از پاسخ. سطح نسبتا پایینی از سرمایه اجتماعی در بین پاسخگویان وجود دارد

ر زمینه سرمایه اجتماعی در مطالعه خود د) 2006( 4پومکاو. طریق اجتماعی شناسایی کردند و حس تعلق به آن دارند
هاي سرمایه اجتماعی از قبیل صداقت و همکاري به و توسعه روستایی در تایلند به این نتیجه دست یافته که مؤلفه

شهري  - در پژوهشی موضوع مهاجرت روستا 5گاریپ. شودافزایش سطح مشارکت و توسعه مبتنی بر جامعه منجر می
کرده و معتقد است که سطوح و توزیع منابع سرمایه اجتماعی به تغییر در پویایی را با دیدگاه سرمایه اجتماعی بررسی 

سهم «اي تحت عنوان در مقاله) 2011( 6مورگان. اجتماعی و جمعیتی مناطق روستایی منجر شده است - اقتصادي
هاي دولتی به زمانکه به بررسی سا» هاي دولتی در بنگالدش در توسعه سرمایه اجتماعی و توانمندسازي جامعهسازمان

هاي غیردولتی براي توسعه سرمایه خصوص آموزش و پرورش پرداخت و به این نتیجه رسید که ظرفیت سازمان
زاده و گوهري عباس. اجتماعی و توانمندسازي به دلیل شرایط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی کشور محدود است

: هاي غیررسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی نمونه مورديتوانمندسازي سکونتگاه«اي تحت عنوان در مقاله) 1387(
) که در سطح اول در جلب اعتماد و اطمینان(تغییر نگرش ساکنین : به این نتیجه رسیدند که» شهرك شهید باهنر مشهد

پور و خاک. پذیري مردم در توانمندسازي شهرك باهنر برشمردترین عوامل در مشارکتتوان به عنوان یکی از مهمرا می
کوي : نمونه موردي(اي نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله«اي تحت عنوان در مقاله) 1388(همکاران 

. اي دست یافتتوان با تقویت سرمایه اجتماعی به پایداري محلهبه این نتیجه دست یافتند که می» )سجادیه مشهد
به این نتیجه » انمندسازي براساس راهبرد سرمایه اجتماعیتو«اي تحت عنوان در مقاله) 1388(نیازي و نصرآبادي 

رسیدند که از آنجا که سرمایه اجتماعی تبلور اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و سازمانی مبتنی بر اعتماد و مشارکت افراد 
یه تواند موجب افزایش سرماسازي فرهنگ سازمانی میاست، بنابراین هرگونه اقدامی از طرف مدیران براي غنی

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه «اي تحت عنوان در مقاله) 1389(محسنی تبریزي و آقامحسنی . اقتصادي شود
به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهاي مستقل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، »شهر محالت: شهري؛ موردپژوهی

ن متغیر وابسته، رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد مشارکت اجتماعی و درجه دینداري با توسعه شهري به عنوا
                                                 

1- Kretzmann 
2 Mcnight 
3- Ferlander & Timms 
4- Poomkaew 
5- Garip 
6- Morgan 
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. درحالی که برخالف نتایج تحقیقات پیشین انسجام اجتماعی و توسعه شهري رابطه معکوس و معنادار مشاده گردید
 آباد اسالمشهر تاکنونهاي غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی مبنا در محله میاندر زمینه توانمندسازي سکونتگاه

اي صورت نگرفته است و پژوهش حاضر اولین قدم در جهت توانمندسازي این محله با رویکرد دارایی مبنا مطالعه
  .باشدمی

  چارچوب نظري پژوهش
 هاي غیررسمیسکونتگاه

که غالباً شده  هاي کهنه و مسکن ارزان تعریف اي پر ازدحام با خانهدر بیشتر منابع، این اصطالح عموماً به عنوان ناحیه
معموالً ساکنان آن فقیر هستند و از محیط ناسالم و داراي بزه . در محله مرکزي شهر و یا نزدیک به آن قرار گرفته است

خورد، اما تا حد زیادي با مفهوم هاي نژادي در آن به چشم میاگرچه تمرکز گروه. و مشکالت اجتماعی برخوردارند
شده  هاي مرکزي و فرسوده شهر در نظر گرفته تنها به مفهوم محله Slumان کرد، توان بیدر واقع می. گتو متفاوت است

هاي کاري و متروکه شدن بنا و یا تقسیم آن به بخشکه ناپایداري بناها به دلیل مجموعه عواملی چون سن بنا، مسامحه
دهنده  است که هر یک نشانکار رفته   هاي فقیرنشین، اصطالحات بسیار متنوعی به فرعی و براي توصیف سکونتگاه

، 2، غیررسمی1هاي خودانگیخته توان سکونتگاهاز جمله می. ها استگاههاي این سکونتاي از ویژگیجنبه
هاي  و سکونتگاه 10، آلونک9، پیرامونی8اي ، حاشیه7، خودیار6، غیرقانونی5، نامنظم4، موقتی3مهارگسیخته
اي موارد به کار گرفتن چند تواند منطقی باشد و حتی در پارهها نمیین سکونتگاهیک اصطالح براي تمام ا. را برشمرد

ترین اشکال  ترین اصطالحات و مهمیکی از رایج 12زورآباد. اصطالح براي یک سکونتگاه ممکن است رایج باشد
مریکاي التین به توسعه است که بیشترین مباحث را در کشورهایی آ هاي فقیرنشین در کشورهاي در حال  سکونتگاه

ها تعریفی فراگیر طور خالصه، مشخصه خاص این سکونتگاه  به). 36: 1393ایراندوست، (خود اختصاص داده است 
در این میان، اصطالحات . اتفاق نظر است  منظور رسیدن به ها تنها به  طلبد و گزینش یک اصطالح خاص براي آنرا می

اما . ر ارجحیت دارند و بازگوکننده ماهیت مسکن محالت غیررسمی هستنددرآمد، غیررسمی و خودیا مسکن افراد کم
کار رفته، نحوه تصرف،  شان چون مصالح به  هاي بنیاديها با توجه به ویژگینکته اساسی این است که این سکونتگاه

ها، بسیار متفاوت و  هاي آنها در قبال قانون، سرعت تصرف، ابعاد موقعیت، منشأ و ماهیت ساکنان و آرمان وضعیت آن
 ).217: 1390جمالی و همکاران، (اند متنوع

  ها و خصوصیات کالبديویژگی: 1جدول 
 ها و خصوصیاتویژگی کننده ارائه

 پیران
  .انددربرگیرنده مکان جغرافیایی مشخص

 .دهندمنافع مشترکی ساکنین را به هم پیوند می

                                                 
1- spontaneous  
2- Informal 
3- uncontrolled 
4- makeshift 
5- irregular 
6- illegal 
7- self help 
8- marginal 
9- peripheral 
10- shanty town 
11- Settlements low income  
12-  Squatter settlement 
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 .ها حاکم است آن اقتصادي ساکنین- الگوهاي مشترك بر روابط اجتماعی
تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً باالیی خاصه در مواجهه با مسائل مشترك و افراد خارج از اجتماع از خود بروز 

  .دهندمی
 .اندنهادهاي خاص خود را پدید آورده

 ).45: 1382پیران،(کنند یکدیگر را کنترل می

 شکویی

  ا تجهیزات ناقص در حاشیه شهرهامنطقه واحدهاي مسکونی رو به ویرانی و فرسوده ب
 تسلط فرهنگ فقر در منطقه

 دوامهایی چسبیده به شهر با مواد و مصالح کمشهرك

 گیري مردم منطقه از زندگی شهريگوشه
 مهاجرت و سکونت بخشی از مردم روستاها در حاشیه شهرها

ها  شود در این مکان و یا غیرعادي تلقی میایجاد فضایی که در آن بسیاري از رفتارهایی که در فرهنگ جامعه ناهنجار 
 ).1: 1387شکویی ،(عادي است 

 پرلمن
- هاي محکم قرار می هاي سردستی که در تضاد شدید با خانهکشیهاي شدید سیموجود اتصاالت عریان، فرسودگی

 )Low et al, 2016: 12( داند  گیرند را از خصوصیات این مناطق می
 )1396نگارنده، : (مأخذ

هاي کشاورزي و با توافق مالک هاي غیررسمی، با تقسیم و باز تقسیم زمین ترین شکل تکوین و توسعه سکونتگاهایجر
در این شیوه . گیردساز در قالبی غیررسمی و نه غیرقانونی شکل میو شود؛ این شکل ساخت و با خرید زمین آغاز می

کشاورزي اطراف شهر توسط مالکین به قطعات کوچک تفکیک  هايکه در ایران نیز بسیار رایج است، معموالً زمین
در . شود هایی به فقراي شهري که به دنبال زمین کوچک و در استطاعت خود هستند، فروخته می شده و با واسطه 

ترین شیوه  هاي خارج محدوده مهمهاي کشاورزي حاشیه شهرها و زمینمجموع در ایران تقسیم و باز تقسیم زمین
در این میان فعالیت سودجویانه باندهاي ). 25: 1382پیران، (به زمین براي ایجاد اجتماعات غیررسمی است  دستیابی

هاي خودانگیخته و غیررسمی مؤثر بوده است؛  این باندها  محلی زمین نیز در بسترگشایی پیدایش بسیاري از سکونتگاه
کار، تنظیم روابط سازندگان مسکن و نوعی حمایت  اي آن، تأمین مصالح و عواملدر تفکیک زمین، فروش قولنامه

  ).266: 1382صرافی، (غیرقانونی در مرحله ابتدایی اسکان فعال هستند 

  مفهوم توانمندسازي 

هاي مترادف با آن از قبیل     این واژه و واژه. براي واژه توانمندسازي در فرهنگ غرب معانی متعددي ذکر شده است
که  –از عصر روشنگري  7، چیرگی و تسلط6سازي ، آماده5، اصالح و بهبود4، توسعه3، پیشرفت2، رشد1توانایی

). 12: 1391 بمانیان،( اي مورد توجه قرار گرفت طور گسترده به  –ارتباط نزدیکی با فرآیند صنعتی سازي نوین داشت 
  .شودپرداخته می 3 پردازان در قالب جدولدر ادامه به ارائه تعاریف توانمندسازي بیان شده توسط نظریه

  
  

                                                 
1- Capability 
2- Growth 
3- Progress 
4- Development 
5- Amelioration 
6- Provide 
7- Mastry 
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  تعاریف توانمندسازي از دیدگاه نظریه پردازان: 2جدول 
 تعاریف توانمندسازي سال پردازنظریه

زیرا هر روش مدیریتی که بتواند حس استقالل افراد را تقویت . توانمندسازي القاي حس قدرت به افراد است 1983 کانتر
 ). Divani ,2010: 27(انجامد  ها می کند، به احساس قدرت در آن

برگس و 
 همکاران

در نگاه ایستا، توانمندسازي به تفویض . بندي است توان به ایستا و پویا دسته نوع نگرش به توانمندسازي را می 1997
در معناي پویا . شود گیري در یک چارچوب روشن و پاسخگویی افراد در برابر نتایج، خالصه می تصمیم
 :Bego & et al , 2003(کنند  روز عمل می مسیر توانمندسازي همیشه فعال و به  و فضا در  هاي جامعه  فرایند

115.(  
آورد و به صورتی هدفمند، پویا و کارآمد بر  عنوان روشی عقالنی، معرفت منظم و دقیق به بار می علم به  2001 کاونتس

. ل مسائل و مشکالت اجتماعی استتوانمندي از دیدگاه کاونتس به معناي ح. افزاید ها می    توانمندي انسان
خزائی، ... . (مشکالتی از قبیل فقر، بیکاري، نژادپرستی، جنسیت گرایی، آوارگی، اعتیاد به مواد مخدر، خشونت و

1390 :24.( 

ولی در تعریف اصطالحی، توانمندسازي . تعریف لغوي توانمندسازي، قادر ساختن افراد براي انجام کار است 1394 اسکندري
قدرتی را در  هایی که احساس بی این کار توسط شناسایی وضعیت. یند تقویت احساس خود اثربخشی استفرا

هاي رسمی سازمانی و فنون غیررسمی تدارك اطالعات   ها با استفاده از شیوه آورند و حذف آن افراد به وجود می
 ).55: 1394ري، اسکند(پذیر است  شود، امکان ها می موردنیاز افراد که موجب اثربخشی آن

هاي خود را توسعه   ها و دانش    ها بتوانند همه توانایی منظور از توانمندسازي اجتماعات محلی این است که آن 2005 گاوا
 , Lana(یافته خود براي رسیدن به اهداف فردي، محلی و شهري استفاده کنند  دهند و از توان و دانش توسعه

2017: 44(. 

وسیله آن زندگی  توانمندي که به . گیرد مان توانمندسازي فرد است که در سایه تعلیم و تربیت شکل میتوسعه ه 2007 فروبل
کند تا در مسابقه پیشرفت کند  هاي اجتماعی وارد می    یابد و او مشتاقانه خود را در همه فعالیت فرد وسعت می

(Ostrom,2016: 13). 

مشیري و 
 همکاران

هاي موجود سازي براي ارتقاي شرایط اجتماع محلی از راه گسترش و به کارگیري ظرفیتتوانمندسازي، زمینه 1392
 ).11: 1392مشیري و همکاران، (است 

 )1396نگارنده، : (مأخذ

طور کلی تعاریف متعدد و گوناگونی از توانمندسازي ارائه شده   توان بیان کرد که بهبا توجه به تعارف ذکر شده می
البته براي توانمندسازي، . باشندگیري معین با یک دیدگاه و حتی ایدئولوژي مشخص می اي جهتاست که هرکدام دار

نظران، کارشناسان و متخصصین امور شهري تا  هاي مشخص وجود ندارد ولی اکثر صاحب تعریف دقیق علمی با مرز
یان خودجوش و پویا است که از درون توانمندسازي یک جر: اي بر موارد زیر در زمینه توانمندسازي تأکید دارند اندازه

سطحی و (صورت دستوري  گیرد، القاي نظر و مفهوم توانمندسازي در یک جامعه معین به  بافت اجتماعی شکل می
آثار محدودي ممکن است، داشته باشد و از لحاظ  1فرهنگی جامعه - و بدون در نظر گرفتن بافت اجتماعی) مصنوعی

بط اجتماعی مردم ندارد، عمر کوتاهی خواهد داشت، رهبران عقیدتی، مذهبی و پایداري چون ریشه در بطن روا
گیري و ارتقاي سطوح توانمندسازي اجتماعی نقش به سزایی داشته  توانند در شکل سیاسی و همچنین افراد کلیدي می

فراد آگاه در یک وسیله ا باشد، توانمندسازي چیزي نیست که اعطا شود بلکه فرآیندي است که از شرایط موجود به
و توسعه  2هایی از قبیل سازمان اجتماعی گیري توانمندسازي به فنون و مهارت گیرد، شکل جامعه معین نشئت می

، به 4چنین ارتباطات پویا نیاز مبرم دارد، توانمندسازي رویکردي است که با توجه به روابط قدرت و هم 3اجتماعی

                                                 
1 -Socio- Cultural Context 
2 - Community Organization 
3 - Community Development 
4 - Power Relations 
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نهایی آن تالش براي تقسیم مجدد قدرت موجود اعم از سیاسی، اقتصادي، موازنه قوا در جامعه ارتباط دارد و هدف 
 1ترین مرحله توانمندسازي در کنترل اجتماعی هاي محروم است، عالی  اجتماعی و کسب هویت فرهنگی توسط گروه

 یابد می نماید، تبلور بر کلیه امور و فنون و شئون جامعه که در قالب نهادها و مؤسسات مردمی خود را منعکس می

)Bego & et al , 2003: 115.(  

 هاي دارایی  مبناچارچوب مفهومی سیاست

هاي درونی محلی  است که با تکیه و تأکید بر قابلیت ، رویکردي نوین در توسعه اجتماعات2 ادارایی مبنهاي   سیاست
مبنا در برابر رویکرد مرسوم   رویکرد دارایی .دهدهاي اجتماعی محلی را اساس توسعه قرار میمجموع دارایی جوامع،
   .شودمی تعریف 3 نیاز مبنا

سازي اجتماعات محلی بر مبناي مبنا از رهگذر ظرفیت _هاي دارایی این ویژگی سیاست: فرایندگرا در برابر پیامدگرا
مکان تفاوت می رویکرد پیامدگرا میان رفاه مردم و. افتدها اتفاق میاجتماعی، مالی و یا کالبدي آن هايبسیج دارایی

زندگی آنها هدف قرار  هاي دولتی و قطع نظر از مکانمردم را مستقیماً از طریق یارانه براي مثال این رویکردها. گذارد
مردم بی سیاستگذاري با پیامد خاص کالبدي است و به اثرات آن بر روي به همین ترتیب، هدف و رویکرد. دهندمی

 ).23:  1380عارفی، (توجه است 
هاي نیاز مبنا نوعاً سیاست. اي استرویکرد دارایی مبنا واجد ویژگی جامعیت در برابر مقوله: ايامع در برابر مقولهج

- هاي نیازمند را عاري از روح اجتماعی و شبکهدهند و معموالً محلههاي فقر را هدف قرار میاي هستند و نشانهمقوله
-توان از سیاست تخریب و پاکسازي گتوهاي فقر و حاشیهبراي مثال می ).27 – 28: همان(کنندهاي مدنی قلمداد می

هاي پا کسازي محله خاك سفید تهران، تخریب و پاکسازي زاغه. نشینی در بسیاري از کشورهاي جهان سوم نام برد
هایی از برخورد ، نمونه)16:  1381حاتمی نژاد،زمردیان، (نشینان قلعه آبکوه در شهر مشهدمنطقه سیدي و انتقال زاغه

هاي بدون اي، تلقی حاشیهبرخوردهاي مقوله. اي و تمایز رفاه مردم و رفاه مکان به جاي جامعیت این دو استمقوله
ها به عنوان نگر این مفاهیم، ابزاري براي تلقی آنهاي غیررسمی دارند که در رویکرد جامعروح اجتماعی و شبکه

  . آیندهاي محلی به حساب میدارایی
دهد و گیري با رویکر دارایی مبنا را تشکیل میسازي و تصمیمتوسعه اجتماعی، فرایند سیاست: ابزاري در برابر درونی

هاي اجتماعی و کالبدي و سایر منابع محلی به عنوان ابزاري براي دست یافتن هاي اجتماع محلی از قبیل سرمایهدارایی
  .شوندبه اهداف توسعه اجتماعی تلقی می

  هاي دارایی مبناهاي سیاستها و شاخصلفهمؤ

هاي دولتی در رویکرد نیازمبنا که براساس آن نیازهاي جامعه محلی از تفریق منابع در راستاي عدم کارآمدي سیاست
-مبنا به جاي روشهاي محلهشوند، طیف وسیعی از شیوهموجود از منابع موردنیاز، به صورت دقیق تعیین کمیت می

-در رویکرد دارایی). 25: 1390خزائی، (مداخالت دولتی از باال به پایین مورد استفاده قرار گرفته است  هاي مرسوم و
گرا که بر توانمندسازي به جاي استحقاق تأکید دارد، هم از مشارکت داوطلبانه و مبناي مردمهاي داراییمبنا، سیاست
-مبنا مکانهاي داراییاز طرفی سیاست. جامعیت آن داللت داردگیرد و این مسئله بر مبنا بودن آن نشأت میهم از مکان

گرا به دلیل تأکید بر اهمیت سرمایه کالبدي در توسعه اجتماع محلی و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي افزایش 

                                                 
1 -Social Control 
2 Asset - based policies 
3 Need - based 
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مشخصه مبنا داراي یک رویکرد دارایی). 9: 1393شماعی و همکاران، (سرمایه اجتماعی واجد اهمیت ابزاري است 
ها و نهادهاي عمومی محلی تعیین هاي ساکنان، انجمنتوسعه برمبناي قابلیت: هاي محلیباشد؛ شناسایی داراییساده می

  ).Leman et al, 2017: 13(شود نه برمبناي آنچه در محله موجود نیست و به آن نیاز است می
به اعتقاد آنان در بسیاري از . دانندها و نهادها میمنهاي اجتماع محلی را شامل افراد، انجکرتزمن و مک نایت دارایی
ها به منظور حل مشکالت و منافع مشترك با اهداف متفاوت نهایی وجود دارد که اعضاي آاجتماعات محلی، انجمن

اجتماع هاي عینی نیز وجود دارد که دارایی) هاي عمومی محلهمکان(ها، نهادهایی در کنار این انجمن. آیندگرد هم می
هاي مشترك در ساز حضور و اجتماع مردم بوده و امکان انجام فعالیتمحلی را تشکیل داده و از این لحاظ که زمینه

هاي اجتماع محلی در رویکرد دارایی مبنا نوعا به اعتقاد عارفی، دارایی. آیدها وجود دارد، دارایی به حساب میآن
بولن نیز معتقد است ). Kretzmann & Mcknight, 2016: 23(شود هاي اجتماعی و کالبدي را شامل میسرمایه

  ).Bullen & Onyx, 2015: 11(بدون سرمایه اجتماعی، توسعه اجتماع محلی ممکن نخواهد بود 
دارایی به منزله موجودي و توان مادي، اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی انسان و یا اجتماع محلی است که شکل بروز و 

- اي است که افراد را براي برآوردن نیازهاي خود به هم پیوند مییاس اجتماع محلی به صورت شبکهظهور آن در مق
-تواند شاخصگیري مدیران شهر براي دست یافتن به توسعه محلی برمبناي این الگو میسازي و تصمیمسیاست. زند

 :هاي زیر را مورد توجه قرار دهد
-اي از هنجارها و قوانین و شبکهسرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعهبراساس ادبیات موجود، : سرمایه اجتماعی

آورد هاي غیررسمی که همراهی، اعتماد و کنش جمعی براي به دست آوردن کاالي عمومی را فراهم می
)Smith,2007:183&Maru, McAllister (هایی از ساختار اجتماعی است که کنش جمعی را تسهیل و شامل جنبه

گذارد و منابعی را براي دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار می) Suzuki,2010:1368(کرده 
)Chuang,2008:1322.(  

-ها و فضاهاي عمومی را شامل میها، پاركسرمایه کالبدي، موجودي منابع مادي از قبیل مسکن، راه: سرمایه کالبدي
هاي کالبدي سرمایه. شوندان بر اثر مصرف فرسوده میها، اصوالً فرسایشی هستند و در طول زماین نوع سرمایه. شود

هاي ارتباط همسایگی، روابط رودررو، نمایش فضایی هنجارهاي حاکم بر محالت اجتماعی، با فراهم آوردن زمینه
  باعث تحکیم این روابط شده و از سوي دیگر

  ).286:  1383پیري، (شوند هاي اجتماعی میباعث باال رفتن سرمایه
انداز، پول هاي بانکی، پسترین نوع سرمایه در واقع سرمایه مالی است که به داراییآشکارترین و ملموس: مالیسرمایه 

در سطح اجتماعات محلی شاید کمبود و . شودها اطالق میها و شرکتنقد و درآمد ماهانه و یا ساالنه افراد، گروه
گزینی ها از متن اجتماع شهري شده و نوعی جداییشدن آن حتی فقدان جمعی نوع اخیر سرمایه باعث به حاشیه رانده

هاي اخیر از عوامل عمده ایجاد ناپایداري در مناسبات شهري به ویژه در آورد که در سالفضایی را به وجود می
نقدي، صادقی، (اي شهرنشینی با مشکالت حاد موسوم به اسکان غیررسمی است کشورهاي در حال توسعه، گونه

ها این نوع سکونتگاه).  Mumtaz and Bahar,2001:105(که در حقیقت ناشی از انقالب صنعتی است ) 20:  1388
  ).Harward , 2017: 43(ها دارندریزي شهري و پاکسازي زاغههایی با قوانین رسمی برنامهدر سرتاسر دنیا چالش

  هاي غیررسمیرهیافت توانمندسازي سکونتگاه

هاي  هاي غیررسمی که با توجه به مقیاس رشد شهرنشینی و افزایش سکونتگاه گاهرویکرد توانمندسازي سکونت
تر و  شده، مسئله سکونت غیررسمی را در چارچوب راهبرد جامع میالدي به کار گرفته  1980غیررسمی در اواسط دهه 

موجود مورد توجه قرار ها و ابزارهاي گذاريتأمین مسکن را در ارتباط با اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاست
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دهد، به این مفهوم که تأمین مسکن براي اکثریت جمعیت شهري به صورتی کارآمد فقط از طریق رویکرد جامع می
هاي پایه و خدمات و به پذیر است که شامل دسترسی به تأمین منابع مالی و اعتباري، زیرساختتوانمندسازي امکان

  ). 125: 1391پیري و همکاران، (ا است ه رسمیت شناختن تصرف و حق مالکیت آن
گیري از توان و منابع محلی این توانمندسازي از این دیدگاه، استفاده صرف از خزانه دولتی نیست بلکه ایجاد زمینه بهره

 پایدار توسعه و فقرزدایی این رهیافت بر دیدگاه. جوامع در جهت بهبود وضعیت اقتصادي و اجتماعی است

حال  در عین ). Friedmann,1992: 59(است  متکی شهري مدیریت و شهروندان مشارکت بر یه تک با محور انسان
به  آمیزموفقیت هايتالش). Pal, 2008: 434(محلی بینجامد  اجتماعات میان در رهبریت ظهور به توانمندسازي باید

 به دسترسی. شودمختلف می هايفتدر با ها آن عمل و انتخاب آزادي افزایش باعث فقیر کردن مردم توانمند منظور 

توانمندسازي هستند  رهیافت مشترك چهار عنصر سازمانی محلی ظرفیت و پاسخگویی شمول، و اطالعات، مشارکت
)Narayan,2002:13-14 .(صورت در هم بافته و  ها به  صورت جداگانه بحث شده است اما آن  عناصر فوق در زیر به

  .کنندترکیبی عمل می
  هاي غیررسمی توانمندسازي سکونتگاه رهیافت مشترك هارعنصرچ: 3جدول 

 نکات اصلی نوع رهیافت 

 به دسترسی
 اطالعات

 از محافظت مشخص هايدستیابی، روش قابل  عمومی خدمات مزدي، کار هايدرباره فرصت مناسب اطالعات به دسترسی
-Pacione, 2005: 589(دارد  فقیر خانوارهاي دگیدر بازمان مستقیمی نقش سیاسی متغیر و مسکن هاي تولیدروش سالمت،

590.(  
 .کنش مؤثر خواهند داشت براي کمتري توان فقرا اطالعات، بدون

 و مشارکت
 شمول

شهري  جامعه در گیريتصمیم و سیاست در جریان فقیر هايگروه و افراد یکی از عناصر کلیدي رهیافت توانمندسازي، مشارکت
 زیستگاه به گفتگو این از طریق هویت کسب با شهروند و گیردمی شکل دوجانبه گفتگوي براساس که مشارکتی .است ارگانیک

  ).56: 1381خضرایی، (شود می عمومی حوزه به ها آن ورود باعث بخشد ومی هویت نیز خود
 گشتگی شیء زاري،اب عقالنیت سلطه زیر شدت  به حوزه این که هستند معتقد فرانکفورت طرفداران اندیشه انتقادي و مکتب

 ژاك چون مدرنپست اندیشمندان خردستیزي و شکنیساخت را براي مبنایی که است گذاشته افول رو به اثباتی، علوم مدرن و
  ).126: 1391پیري و همکاران، (آورده است  فراهم ... و کارتی مک روي،ها  دیوید فرانسوا لیوتار، ژان فوکو، میشل دریدا،

نگرد که توانایی و قدرت کنترل بر تصمیمات و منابع ه به مردم فقیر همچون تولیدکنندگان جمعی میرهیافت توانمندسازان
بخشد شهروند با کسب هویت از طریق این گفتگو به زیستگاه خود نیز هویت می. را دارند - مخصوصاً منابع مالی - شانحداقلی

 ).9: 1390جمالی و همکاران، (
هاي محکم محرومیت با جوامع چند قومیتی با سابقه تضاد و ناسازگاري، فرایند جوامعی با هنجاريمشارکت پایدار مردم فقیر در 

-Narayan,2002:19(و خطا است   هاي جدید، منابع، تسهیالت، آمادگی مداوم و آزموناي است که نیازمند مکانیسمپیچیده
20.( 

 پاسخگویی

 چرا که. کنند، اشاره داردهاي عمومی را مصرف میدولتی که بودجهبه توان به چالش کشیدن و سؤال کردن از نهادهاي 
  .دهدمی قرار تأثیر تحت را فقیر مردم رفاه ها تصمیمات آن

کننده  حمایت و کننده پشتیبانی سیاسی و چارچوب قانونی به خود که گیردمی صورت قضایی تقاضاي پاسخگویی از طریق نظام
  ).Mathie et al, 2016: 59 (نیازمند است 

  :اند از داراي سه نوع مکانیسم اصلی است که عبارت
 ).Narayan, 2002: 21(انتخابات  طریق از منتخب هاي سیاسینمایندگی و احزاب توسط سیاسی پاسخگویی

 ظرفیت
 سازمانی

 اشاره عمومی تمشکال و مسائل حل براي تحرك منابع و دهی سازمان با یکدیگر، کارکردن  براي توانایی مردم به موضوع این
  .)10:1390جمالی و همکاران، (دارد 

 .هاي اجتماعی فقیر خواهد بودبرد براي گروه -پیامد آن از منظر نظریه بازي، وضعیت برد

 )1396و مطالعات نگارنده،  127- 125: 1391پیري و همکاران، : (مأخذ
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  هاي غیررسمیمندسازي در سکونتگاههاي دارایی مبناي توسعه اجتماع محلی و رهیافت توانمدل نظري سیاست

ها و مسکن، جاده(هاي فیزیکی هاي محلی، شامل سرمایهمداران اهمیت داراییریزان و سیاستدر حالی که برنامه
را در باال بردن سالمت اجتماعات ) هاي غیررسمی اعتماد و رابطه متقابلشبکه(و سرمایه اجتماعی ) فضاي عمومی

از طرفی رویکرد نیاز مبنا، نیازهاي ). Arefi, 2004:2(گذاري مبهم است ها و سیاستن این داراییاند، ارتباط بیشناخته
  :دهد اما رویکرد دارایی مبنا سه ویژگی دارداجتماع محلی را مبناي توسعه قرار می

  .سازي تأکید دارد و فرایندگراستبر ظرفیت
  .نگراستدي اجتماع محلی، جامعهاي اجتماعی و کالبهمچنین به دلیل بسیج همه دارایی

است زیرا سرمایه اجتماعی و کالبدي را به عنوان ابزاري براي سایر اهداف به کار “ ابزاري”در نهایت واجد اهمیت 
  .بردمی

بر . ، تمایل دارد“خوشبختی مردم و مکان”یا “ مکان”و “ رفاه مردم”نگراست و به انسجام دیدگاه دارایی مبنا، جامع
رویکرد نیاز مبنا که ). 24:  1380عارفی، (کند رویکرد نیاز مبنا، این دو گونه رفاه را از هم متمایز میخالف آن، 

براي مثال، این نوع رویکردها مردم را مستقیماً از . گذاردرویکردي پیامدگراست، میان رفاه مردم و مکان تفاوت می
دهند، به همین ترتیب مکان، هدف رویکرد دف قرار میهاي دولتی و قطع نظر از مکان زندگی آنها هطریق یارانه

هاي مبتنی بر سیاست. توجه استگذاري رایج با پیامد خاص کالبدي است و به اثرات آن بر روي مردم بیسیاست
تصویر زیر حاوي تقسیمات دو گانه نیاز . گیرندهاي مستقلی را در برابر مکان و مردم در پیش میرویکرد نیاز، سیاست

این جدول چهار . پردازدهاي میان رویکرد دارایی مبنا و نیاز مبنا میباشد و به بررسی تفاوتمکان می/ دارایی و مردم/ 
) 3گرا؛ دارایی مبنا، مردم) 2نیاز مبنا، مردم گرا؛ ) 1: دهد که عبارتند ازوضعیت قابل تصور براي سیاست را نشان می

  . مکا نگرا دارایی مبنا،) 4گرا؛ نیاز مبنا، مکان

  
 )24: 1380عارفی، : (مأخذ نوع سیاست دولتی) وضعیت(رویکرد سیاست و پیامد مربوط به هدف : 1تصویر      

-بعد افقی به دو نوع سیاست رفاه مردم و یا مکان تقسیم شده است و بعد عمودي رویکرد نیاز و دارایی را نشان می
هاي مواد غذایی و ق وابسته کردن مردم به خدمات رفاهی و کوپنگیري اجتماعی از طریرویکرد نیاز با هدف. دهد

آورد که با تداوم چرخه فقر، تعهدي در مردم براي پیشرفت اعانات، نوعی فرهنگ استحقاق و وابستگی را به وجود می
- اجتماعی نشان میدر حالی که رویکرد دارایی، گذار از استحقاق به توانمندسازي را با تأکید بر سرمایه . کندایجاد نمی

سازي دولتی و با از قبیل نوسازي شهري، خانه) مکان مبنا(گیري جغرافیایی دهد و همچنین رویکرد نیاز با هدف
رهیافت توانمندسازي برخالف ). 24:  1380عارفی، (باخت یا مجموع صفر روبرو خواهد بود - وضعیت بازي باخت

- را نشان می) دارایی(حل ها به عنوان راهبه سمت نگرش به آن) نیاز(ه استحقاق، گذار از تلقی مردم به عنوان یک مسئل
. کند تا جایگزین نقش در حال کاهش دولت در امور محلی شوداین گذار نقشی فعال براي شهروندان فرض می. دهد

- پیشنهاد میراهبرد توانمندسازي به طور ضمنی، بر جامعیت اشاره دارد و دگرگونی اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را 
  . کند
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  هاي غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی مبنا از دیدگاه صاحبنظرانهاي توانمندسازي سکونتگاهشاخص: 4جدول 
  صاحبنظران

 هاشاخص
 الوانی و سیدتقوي بولن و انیکسن فارست و کرنز لپرنها  الریگ و پانتام

 سرمایه اجتماعی

      سازي محلیظرفیت
      محلیتوسعه نهادهاي 

      پاسخگویی
      اعتماد نهادي

      احساس تعلق و امنیت
      اعتماد غیررسمی

      مشارکت
      پذیرش تنوع

 سرمایه کالبدي

      ساختمان مسکونی
      مساحت عرصه و عیان

      فاصله با بر خیابان

 سرمایه مالی

      درآمد ماهیانه
تبدیل به ثروت قابل 

      پول

      انداز بانکیپس
  )1396نگارنده، : (مأخذ

هاي غیررسمی و نیز با تأکید بر ها و رویکردهاي بیان شده در زمینه توانمندسازي سکونتگاهبا توجه به تعاریف، ویژگی
ابعاد سرمایه (هاي غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی مبنا هاي توانمندسازي سکونتگاهجدول فوق، شاخص

در تقابل با رویکرد نیاز مبنا که داراي باالترین میزان فراوانی بودند به عنوان ) اجتماعی، سرمایه کالبدي و سرمایه مالی
 :هاي مورد مطالعه پژوهش انتخاب شدند که در نمودار زیر ارائه شده استشاخص
  هاي غیررسمی با رویکرد دارایی مبناوانمندسازي سکونتگاههاي تها و زیرشاخصشاخص: 1نمودار 

 
  )1396نگارنده، : (مأخذ                           
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 :شودهاي منتخب اقدام میدر ادامه به معرفی مختصري از برخی از شاخص
اع محلی است و ها جهت توسعه اجتمدر این رویکرد نقش عوامل خارجی، بسیج و تجهیز دارایی: سازي نهاديظرفیت

). Kretzmann & Mcknight, 2016: 13(شود سازي یاد میاین همان چیزي است که از آن تحت عنوان ظرفیت
-هاي اجتماعی و کالبدي را عوامل شتابوالیس سرمایه. العاده داردسازي براي اجتماعات محلی اهمیتی فوقظرفیت

امروزه ظرفیت نهادي اغلب بر توانمندسازي ). Jayawardena, et al, 2017: 38(داند سازي میدهنده براي ظرفیت
 Willems and(ساکنان و سرمایه اجتماعی تمرکز دارد که به عنوان فرهنگ و ارزش روي ساکنان اثرگذار است 

Baumert, 2003: 10.(  
- اساسی در برنامهموضوع مشارکت مردم در امور محلی از یک دهه قبل تاکنون به عنوان عامل : توسعه نهادهاي محلی
توانند همانند ابزاري مطمئن ها و نهادهاي محلی میکه در این باره دولت. اي مطرح شده استریزي شهري و منطقه

هاي غیردولتی نهادهاي محلی به عنوان سازمان. براي شرکت مردم در تصمیم گیري محلی نقش مهمی ایفا کنند
باشند اي برخوردار میدولتی در تأمین اهداف توسعه از جایگاه ویژه مؤسساتی کارآمد هستند که به عنوان مکمل بخش

توانند هاي دولتی در این است که این نهادها میمزیت نهادهاي محلی بر سازمان). 9: 1388گل محمدي و یوسفی، (
ها و به آن دیده و در معرض آسیب را در سطح محدود محله، روستا و غیره شناسایی کردهمردم فقیر و افراد آسیب

 ).12: 1394موسوي، (کمک نمایند 

 هاي پژوهشفرضیه

هاي غیررسمی در صورت توجه به رسد میزان رضایتمندي ساکنان سکونتگاهدارد که به نظر میفرضیه پژوهش بیان می
ایه هاي سرمایه کالبدي و سرمایه مالی و در نهایت سرمبه ترتیب اهمیت توجه به شاخص(هاي دارایی مبنا شاخص
 .ارتقا خواهد یافت) اجتماعی

  روش پژوهش

تحلیلی انجام گرفته و جهت انجام مطالعات این  - بر اساس ماهیت و روش، پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی
هاي میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده  اي، اسنادي و روش پژوهش از ابزارهایی مانند مطالعات کتابخانه

  .شودهاي نظري مقاله، فرضیه تحقیق محک تجربی و آزمون آماري میه بحثبا توجه ب. است
اي پژوهش عمدتاً از مطالعات  منظور تهیه مبانی نظري و پایه صورت است که به مراحل انجام این مطالعات بدین 

هاي ر سکونتگاهها بر اساس ادبیات جهانی حاکم ب اي و اسنادي و اینترنتی استفاده شده و ابعاد و شاخص کتابخانه
ها با  سازي آن مبنا انتخاب و در مرحله بعد اقدام به بومیغیررسمی و راهبرد توانمندسازي با تأکید بر رویکرد دارایی

وتحلیل و شناخت محدوده  جهت دستیابی به اطالعات موردنیاز براي تجزیه. شهر تهران گردیده است شرایط کالن
  .انی و تکمیل پرسشنامه و مشاهده مستقیم بهره گرفته شده استهاي مشاهدات مید موردمطالعه از روش

هاي موردنظر انتخاب و سپس به روش اي و سیستماتیک است که در ابتدا خوشهاي خوشهگیري دو مرحلهروش نمونه
و  حجم نمونه با استفاده از فرمول عمومی کوکران. اندگیري تصادفی سیستماتیک جمعیت پاسخگو انتخاب شدهنمونه

نفر  385و با استفاده از واریانس متغیر وابسته، به تعداد  0/  05درصد و مقدار دقت احتمالی  95با سطح اطمینان 
   .انتخاب شده است
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با استفاده از این . یابی آماري آلفا کرونباخ استفاده شده استهاي پژوهش از درونبراي آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه
-نفري از اساتید و متخصصان جامعه 22هاي هر متغیر توسط جمع نامه به همراه متغیرها و مؤلفهآزمون، سؤاالت پرسش

 89/0اند و با توجه به این موضوع که میزان این ضریب شناسی، جغرافیاي شهري و شهرسازي مورد تأیید قرار گرفته
ها مورد ولموگروف اسمیرنف نرمال بودن دادهتوان پایایی آن را تأیید نمود و با استفاده از آزمون کبه دست آمده می
  .بررسی قرار گرفتند

  
پژوهش صورت گرفته است، به منظور سنجش  تحلیل اطالعات گردآوري شده در راستاي تأیید و عدم تأیید فرضیه

 Linear(ها در محدوده مورد مطالعه، روش رگرسیون خطی فرضیه پژوهش که تعیین اهمیت هر یک از شاخص

Regression (افزار و ضریب بتا در محیط نرمspss به کار گرفته شد.  

  هاي پژوهشیافته
  معرفی واحد تحلیل

سیالبی و مخروطه افکنه سیالبهاي جاري هاي   اسالمشهر در نواحی میانی شمال غرب فالت مرکزي  و بر روي آبرفت
درصد مساحت استان  1/7(کیلومتر مربع  225غ بر مساحتی بال. جنوبی البرز مرکزي واقع شده استهاي   شده از دامنه

اسالمشهر بر روي یکی از مهمترین محورهاي ارتباطی استان ).1390فرمانداري اسالمشهر،(را اشغال کرده است) تهران
کیلومتري راه زمینی جنوب  22قم در  –ساوه و خط آهن تهران –تهران با جنوب کشور یعنی محور ارتباطی تهران 

در گذشته به ). 1:، بخش دوم 1364طرح جامع اسالمشهر، مهندسین مشاور همسو، (واقع شده است غرب پایتخت
شناختند و مدتی   می آباد آباد شاهی و یا قاسم آباد با جاده ساوه، اسالمشهر را به نا مقاسم دلیل همجواري روستاي قاسم
شهر با مرکزیت اسالمشهر میباشد و مدتی نیز نام این شهر از نظر تقسیمات داراي سه . نیز نام آن شادشهر بوده است

  .)1شکل(میان آباد نیز به عنوان محله مورد مطالعه در جنوب شهر اسالمشهر واقع شده است .آن شادشهر بوده است
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  )1396نگارنده، : (مأخذ شهرآباد در اسالممعرفی محله میان: 2تصویر 

 توصیف نمونه آماري

/  18میانگین سن کل پاسخگویان . بودند) درصد 42(نفر از ایشان زن  162و ) درصد 58(نفر از پاسخگویان مرد 223
تقریباً تمام پاسخگویان . است 42/  23و براي مردان  34/  13میانگین سن پاسخگویان براي زنان . سال بوده است 38

  .م داشتندمتأهل بوده و وضعیت تحصیلی و سواد یکسانی داشتند؛ اغلب تحصیالت سیکل یا دیپل

  ها نرمال بودن داده

توان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون را براي ها را میبا استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده
این آزمون در . ایم که نتایج آن به صورت جدول زیر نشان داده شده استتک متغیرها انجام دادهها و نیز تککل داده

در این آزمون ما دو . باشدمی α= درصد  5داري ما گیرد؛ به عبارتی سطح معنیدرصد انجام می 95نان سطح اطمی
  :فرض زیر را داریم

  .کنندها از توزیع نرمال پیروي میداده
  .کنندها از توزیع نرمال پیروي نمیداده

گیریم و در غیر این صورت به ا را نتیجه میههباشد نرمال بودن داد α=0/  05مقدار به دست آمده بزرگتر از  - pا گر 
مقدار به دست آمده براي  pآمده در جدول زیر از آنجایی که با توجه به نتایج به دست. کنیمها شک میداده نرمال بودن

 ها ازتوان براي بررسی فرضیهها را پذیرفته و میباشد، فرض نرمال بودن دادهداري میآزمون بزرگتر از سطح معنی
  .هاي پارامتري استفاده کرد که در پژوهش حاضر از روش ضریب بتا در تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده استروش

  هاي غیررسمی با تأکید بر رویکرد دارایی مبناهاي توانمندسازي سکونتگاهنتایج آزمون نرمال بودن مربوط به شاخص:  5جدول 
 Pمقدار  اسمیرنف آماره کولموگروف هاتعداد داده زیرشاخص شاخص

 سرمایه اجتماعی
 576/0 945/0 367/0 سازي نهاديظرفیت

 952/0 817/0 492/0 توسعه نهادهاي محلی
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 846/0 576/0 591/0 پاسخگویی

 885/0 952/0 589/0 اعتماد نهادي

 931/0 846/0 405/0 اعتماد غیررسمی

 765/0 885/0 417/0 مشارکت

 سرمایه کالبدي

 765/0 931/0 732/0 کونیساختمان مس

 751/0 765/0 185/0 مساحت عرصه و عیان

 974/0 751/0 111/0 فاصله با بر خیابان

 سرمایه مالی

 783/0 974/0 668/0 درآمد ماهیانه

 756/0 783/0 533/0 ثروت قابل تبدیل به پول

 576/0 756/0 547/0 انداز بانکیپس

  )1396نگارنده، : (مأخذ        

  مون فرضیهآز
H1  :هاي دارایی مبنا هاي غیررسمی در صورت توجه به شاخصرسد میزان رضایتمندي ساکنان سکونتگاهبه نظر می

ارتقا خواهد ) هاي سرمایه کالبدي و سرمایه مالی و در نهایت سرمایه اجتماعیبه ترتیب اهمیت توجه به شاخص(
  .یافت
H0 :هاي دارایی مبنا هاي غیررسمی در صورت توجه به شاخصسکونتگاه رسد میزان رضایتمندي ساکنانبه نظر می

ارتقا نخواهد ) هاي سرمایه کالبدي و سرمایه مالی و در نهایت سرمایه اجتماعیبه ترتیب اهمیت توجه به شاخص(
  .یافت

 هاي توانمندسازي سکونتگاه غیررسمیبه منظور سنجش فرضیه مطرح شده فوق و نیز میزان همبستگی شاخص
رویکرد دارایی مبنا استخراج شده با میزان رضایتمندي ساکنان سکونتگاه غیررسمی و همچنین به منظور درك این 

هاي توانمندسازي رابطه بیشتري دارد، از موضوع که میزان رضایتمندي ساکنان از ناحیه با کدام یک از زیرشاخص
-Durbinدر آزمون  1.60ها با عدد  ستگی متغیرعدم خود همب. شود روش همبستگی رگرسیون خطی بهره گرفته می

Watson نظر  متغیر وابسته و هشت عامل، متغیر مستقل در) رضایتمندي کلی( 28در این روش، سوال .  مشخص شد
  .گرفته شدند

اي مبنا هاي غیررسمی با رویکرد دارهاي توانمندسازي سکونتگاهها و زیرشاخصجدول ضرائب تحلیل رگرسیون خطی شاخص:  6جدول
  شهر تهرانآباد اسالمدر محله میان

 )sig(معناداري  Tآزمون  )Beta(ضریب بتا  زیرشاخص شاخص

 سرمایه اجتماعی

 003/0 945/0 367/0 سازي نهاديظرفیت

 004/0 017/0 492/0 توسعه نهادهاي محلی

 004/0 576/0 591/0 پاسخگویی

 001/0 452/0 589/0 اعتماد نهادي

 002/0 846/0 405/0 یررسمیاعتماد غ

 003/0 185/0 417/0 مشارکت

 سرمایه کالبدي

 003/0 931/0 732/0 ساختمان مسکونی

 001/0 375/0 185/0 مساحت عرصه و عیان

 001/0 751/0 111/0 فاصله با بر خیابان
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 سرمایه مالی

 004/0 174/0 668/0 درآمد ماهیانه

ثروت قابل تبدیل به 
 پول

533/0 283/0 002/0 

 003/0 756/0 547/0 انداز بانکیپس
  )1396نگارنده، : (مأخذ        

دهنده میزان وابستگی عوامل به میزان رضایتمندي از  که نشان "Beta"با توجه به جداول بدست آمده و بررسی ستون 
ن بیان کرد که فرضیه تواباشد، میهاي ذکر شده میها و زیرشاخصسکونتگاه غیررسمی در صورت توجه به شاخص

H1  تأیید شده و فرضیهH0 توان مشاهده کرد که این وابستگی در زیرشاخص ساختمان  در مجموع می. شودرد می
دهنده کیفیت بسیار پایین مسکن و مسکونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدي باالتر از بقیه موارد بوده که این امر نشان

صورت استفاده از مصالح آجر و  آباد بهشد چرا که الگوي ساخت مسکن در محله میانباها میسرپناه در این سکونتگاه
از سوي . درصد از واحدهاي مسکونی این محله بدین شیوه احداث شده است 74به طوري که . باشدسیمان یا گچ می

با استفاده از  درصد از واحدهاي مسکونی، احداث مسکن 12دهد که در دیگر براساس شیوه ساخت مسکن نشان می
درصد از واحدهاي مسکونی از کارگران غیرماهر براي احداث مسکن استفاده شده است و  56پیمانکار ماهر بوده و در 

. باشداز طرف دیگر با توجه به فرودست بودن محله و گسستگی آن از بافت شهر، ارزش زمین مسکن پایین می
برد به جزء راه  ها از مشکالت زیادي رنج می صوص زیرساختهمچنین میان آباد از جمله محالتی است که در خ

ارتباطی میان آباد به جاده کمربندي و سپس هسته مرکزي شهر که با توجه به روکش آسفالت مناسب در سطح معقول 
ها و ایجاد جداول مشکالت اساسی دارد و  ها، جوي هاي محله از لحاظ سطح معابر، کوچه قرار گرفت مابقی قسمت

هاي سطحی  باشد و آب گونه سیستم دفع نمی هاي سطحی در میان آباد داراي هیچ ورکلی نحوه دفع فاضالب و آبط به
در قسمت شمالی میان آباد . محیطی براي ساکنان فراهم ساخته است و فاضالب و مشکالت زیادي را از لحاظ زیست
انداز و منظره بسیار بدي را از لحاظ  چشم هاي سطحی جمع شده و روبروي اداره آب و فاضالب اکثر فاضالب و آب

  .آورد بهداشتی به وجود می
در رتبه بعدي زیرشاخص درآمد ماهیانه مربوط به شاخص سرمایه مالی باالترین میزان همبستگی را در میزان رضایت 

دلیل توانایی دهد دلیل این امر آن است که بسیاري از ساکنین به غیررسمی به خود اختصاص می ساکنان سکونتگاه
- اقتصادي پایین قادر نیستند نسبت به بهبود شرایط زندگی خود اقدام نمایند براي مثال در این محله به دلیل نبود سطل

شود و مشکالت بسیاري را ها به وفور دیده می ها و مصالح ساختمانی در کنار خیابان هاي زباله شهري انباشت زباله
  .براي ساکنین ایجاد کرده است

: هاي شاخص سرمایه اجتماعی از قبیلتوان گفت باالترین امتیازها مربوط به زیرشاخصد از این دو زیرشاخص میبع
-باشد که این امر تأکید بر اهمیت گسترش رویکرد داراییسازي نهادي میپاسخگویی، اعتمادنهادي، مشارکت، ظرفیت

ترین بهره را برده و اعتماد هاي محلی موجود در نواحی بیشلباشد که بتوانند از پتانسیمبنا در جوامع داراي بحران می
ها و در نهایت کل ساز بهبود شرایط زندگی آنپذیر جامعه را به خود جلب کرده و زمینهدیده و آسیباین قشر آسیب
  .  جامعه شوند

  گیريبندي و نتیجهجمع

می، نادیده انگاشتن آنها به عنوان یک اجتماع هاي غیررسمعضل اصلی بسیاري از راهبردهاي مواجهه با سکونتگاه
هاي گر آن داراییتوانند با حمایت دولت و نقش تسهیلهاي گسترده اعتماد و هنجارسازي است که میمحلی با شبکه

رویکرد دارایی مبناي توسعه اجتماعات محلی در . خود را به میان آورده و معضل خود را با کنشی ارتباطی، حل نمایند
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نگرد و هاي اجتماعی، کالبدي و مالی آنها میسازي اجتماعات محلی از رهگذر سرمایهر رویکرد نیاز مبنا بر ظرفیتبراب
ها را در فرایند توسعه پایدار شهري، ابزاري براي جامع نگري و انسجام رفاه با رویکردي فرایندگرایانه این نوع سرمایه

دهنده گذار از رویکرد نیاز به دارایی ح شده در پژوهش حاضر نشانمباحث مطر. داندو خوشبختی مردم و مکان می
شود که پیامد آن وضعیت برد باشد که باعث جایگزینی فرهنگ استحقاق و فقر با رهیافت توانمندسازي و تعهد میمی
  .برد براي ساکنان و دولت محلی خواهد بود _

آباد ونی مربوط به شاخص سرمایه کالبدي در محله میانهمانگونه که بیان شد، وابستگی در زیرشاخص ساختمان مسک
اسالمشهر باالتر از بقیه موارد بوده، بنابراین حق اقامت و امنیت در این محله باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب 

به توان همچنین با توجه . و تخلیه قهري و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تأمین فضاي جایگزین پرهیز شود
هاي مسکونی که از مصالح هایی به منظور استحکام بخشی و بازسازي و نوسازي ساختمانمالی پایین ساکنین یارانه

ها استفاده نشده است، در نظر گرفته شود و ضوابط و نظارت اصولی و منطقی نیز براي بادوام و مناسب در ساخت آن
  .هاي در حال ساخت تدوین شودساختمان
گذاري نه بر مبناي بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، شهر، سیاستآباد اسالمد با محله میاندر برخور

زیرشاخص درآمد . بلکه بر مبناي تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندي ساکنان در برخورداري از این حق باشد
ان مسکونی باالترین میزان همبستگی را به میزان ماهیانه مربوط به شاخص سرمایه مالی بعد از زیرشاخص ساختم

توان در این راستا می. دهدآباد اسالمشهر را به خود اختصاص میغیررسمی در محله میان رضایت ساکنان سکونتگاه
اجتماعی خانواده در حکم واحد  - هاي اقتصاديترین اصول راهبردي توانمندسازي، تقویت بنیان بیان کرد که از مهم

تأمین سرپناه مناسب، در حد استطاعت و دسترس، ایمن و برخوردار از خدمات و . باشدآباد میدي در محله میانبنیا
هاي شغلی پایدار با نگرش خرد و از میان برداشتن موانع کالبدي، نقشی اساسی زیربناهاي پایه، فراهم نمودن فرصت

-هاست که امنیت، نگاهترین سرمایه این خانوادهکن بزرگمس. باشددر افزایش رضایتمندي در این محله برخوردار می
شود،  وري نیروي کار و همبستگی آن با جامعه میداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره

شود بلکه فواید اي اجتماعی محسوب نمیعمومی به این امر صرفاً هزینه - بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی
هاي سرمایه  اجتماعی که توجه زیادي در میان ساکنان به آن در زمینه زیرشاخص. دي براي کل جامعه دربردارداقتصا

هاي غیررسمی با رویکرد دارایی مبنا، در ایجاد ترین ویژگی توانمندسازي سکونتگاهتوان گفت، مهمشده بود، می
به سخن دیگر، . شده است  ها در محیط ساخته آنزا براي مشارکت ساکنان در رفع نیازهاي جمعی محیطی قابلیت

ترین اصول پایه در توانمندسازي و  هاي انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات از مهماستفاده از سرمایه
 عمومی در این - دار از منابع بخش دولتیحل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهتریزي راهساماندهی است، البته پی

  . راه نیست
شهر تمرکز آباد اسالمبنابراین در راستاي بهبود شرایط و تحقق توانمندسازي با رویکرد نوین دارایی مبنا در محله میان

  :گرددبر اقدامات زیر پیشنهاد می
ü پذیري مدنیحق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت  
ü ید بر مسکن و اشتغالاجتماعی خانواده با تأک - هاي اقتصاديتقویت بنیان  
ü درآمدها شده براي کم ریزي  هاي موجود و تأمین فضاي شهري برنامهبازنگري سیاست  
ü عمومی - کننده و هدایتگر بخش دولتی نقش تسهیل  
ü شده بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاري حمایت و هدایت  
ü دهی اسکان غیررسمی مانتقویت نقش و وظیفه نهادهاي مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازي و ساز  
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