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چکیده:
سکونتگاههای غیررسمی به عنوان پدیدهای با ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی و فضایی گسترده ،معلول شهرنشینی
مدرن و گفتمان پیشرفت در عصر روشنگری است که الگوی توسعه پایدار شهری را به چالش میکشد .از اواخر دهه 1980
میالدی ،رهیافت توانمندسازی با حمایت بانک جهانی به دنبال تحول و ساماندهی این نوع اجتماعات محلی از درون با
سیاستسازی دارایی _ مبنا و با تکیه بر داراییهای محلی از قبیل سرمایه اجتماعی ،سرمایه کالبدی و سرمایه اندک مالی
نگری خوشبختی مردم و مکان و نیز ظرفیتسازی سکونتگاههای
این نوع اجتماعات است تا با رویکرد فرایندگرایی ،جامع ِ
غیررسمی  ،تعهد و توانمندسازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و بی بندوباری کند که در واقع پیامد سیاستهای نیاز _
مبنای توسعه اجتماعات محلی است .این مقاله بر مبنای روابط درونی رهیافت توانمندسازی و سیاستسازی دارایی _
مبنا پیش میرود .روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است .محالت اسکان غیررسمی ُمالزینال ،سیالب ،قوشخانه و خلیلآباد
خوشههای تحقیق هستند که حجم نمونه  224نفر میباشد .نتایج حا کی از آن است که مؤلفههای سیاست دارایی _
مبنای توسعه اجتماعات محلی (یعنی سرمایه اجتماعی ،سرمایه کالبدی و سرمایه مالی) در توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی تأثیر معنیداری دارند.
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.1مقدمه
سکونتگاههای غیررسمی معلول شهرنشینی مــدرن و گفتمان
پیشرفت در عصر روشنگری است .این نوع سکونتگاهها با ابعاد
ـری
مختلف خ ــود ،نمایشی فضایی _ کــالــبــدی از اجــتــمــاعپــذیـ ِ
غیراجتماعی افــراد و گروههاست و کانت ،اندیشمند بــزرگ عصر
روشنگری استدالل میکند که سازوکار پیشرفت تاریخی از طریق
آن عملی مـیشــود(کــالــیــنــیــکــوس .)42:1385،مفهوم گسیختن
بنیادین مدرنیته کــه فیلسوفهای روشنگری در اسکاتلند و
فرانسه به هواخواهی آن برخاستند ،در عرصه توسعه فضایی،
شــکــل شهرنشینی س ــری ــع ،قــطــبــی ش ــدن و گـ ــذار ب ــه پ ــارادای ــم
اقتصادی _ اجتماعی صنعتی شدن به خود گرفت که با توسل
به آنچه که راینهارت کازلک آن را شتابگیری تاریخ در حرکتی
رو به جلو میخواند ،بند ناف جوامع مختلف را از گذشتهشان
برید(پیری .)94 :1390،در اواخــر قرن نوزدهم و به خصوص بعد
از جنگ جهانی دوم ،پدیده شهرنشینی سریع( 1پیران1366 ،؛
شکویی1378 ،؛ Fanni,2006؛  )Pacione,2005جمعیت زیادی
را به سمت خود کشید که با ناتوانی پاسخگویی منابع اشتغال و
خدمات شهری ،طیف عظیمی از مهاجران روستایی ،به صورت
عــدوانــی و غیررسمی در مــحــدوده بالفصل شهرها سا کن شدند
که پیامد ناخواسته این اقــدام جمعی و ناشی از عقالنیت ابزاری
_ راهبردی (نــوذری1389 ،؛ فوکو1389 ،؛ منوچهری و حسینی،
 )1385شــکـلگــیــری مناطقی اس ــت کــه بـ ــدون نــظــارت رسمی
دولــت و رعایت مقررات ساختوساز با عنوان حاشیهنشینی یا
سکونتگاههای غیررسمی به وجــود آمدند .تــداوم این ناتوانی و
حتی عدم تعهد مدیران شهری در کشورهای در حال توسعه برای
چارهاندیشی این معضل ،باعث شد تا این نوع الگوی سکونت شاید
 30تا  80درصد جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه را شامل
شود ( .)Barry,2006:629در دهههای اخیر در طول انجام برنامهها
و طر حهای اجتماعی _ اقتصادی توسعه خطی و کارکردگرایانه  ،با
نگرشی لیبرالیستی ،همه منتظر حل معضل از طریق دست پنهان
بازار آزاد و لسه فر 2بودند و در همین دوران به خصوص دهههای
 1950و  1960راهبرد تخریب و یا انتقال به مسکن اجتماعی و عمومی
اندیشیده شد .با انتقاد از آن ،در اواخر دهه  1960و اوایل دهه 1970
راهبرد تأمین زمین و خدمات توسط کسانی مانند جان ترنر ارائه
شد که با نادیدهانگاری موضوعات اجتماع محلی مانند سرمایه
اجتماعی و کالبدی ،سا کنان این طر حها نیز با شکست مواجه
شده و باعث انتقال کلنی فقر و حاشیهنشینی شد( پیری و دیگران،
 .)1390در اواخر دهه  1980رهیافت توانمندسازی با سیاستسازی
دارایــی _ مبنا و متکی بر سرمایههای اجتماعی ،کالبدی و مالی
سا کنان و با رویکردی فرایندگرا ،ابــزاری و ظرفیتسازی اجتماع
محلی ،3اف ــراد سا کن در ایــن نــوع سکونتگاهها را نــه بــه عنوان
معضل بلکه به عنوان دارایی مینگرد و ارتقای وضعیت اجتماعی
_ اقتصادی آنها را بــا نقش تسهیلگر دولــت بــر عهده خــود آنــان
1 Rapid Urbanization
2 Laissez Fair
3 Capacity building of communities

میگذارد تا تعهد و توانمندسازی را جایگزین فرهنگ استحقاق و
فرهنگ فقر بنماید .این مقاله بر بنیان این سئوال اساسی انتظام
یافته است؛ داراییهای اجتماعی ،کالبدی و مالی محلی موجود
در سکونتگاههای غیررسمی تبریز چه نقشی در توانمندسازی
دارنــد؟ طر حهای توانمندسازی در شهر تبریز و اغلب شهرهای
ً
بزرگ کشور که با سکونتگاههای غیررسمی مواجه هستند ،معموال
با برخورد به بوروکراسی شدید و نامعقول اداری ،دچار نوعی انحراف
در ماهیت معرفتشناختی و روششناختی شــدهانــد .بنابراین
آنچه صورت گرفته است ،نشانی از دگرگونی و یا تحول از ماهیت
ً
طر حهای عمومی و موضعی که مدیریت شهری معموال انجام
میدهد ،ندارد .معرفتشناختی 4و روششناختی 5پوزیتیویستی
و کارکردگرایی عناصر شهری بر طر حهای مدیریت شهری مستولی
است و این امر ناشی از انگاره هستیشناختی 6مکانیکی و ابزاری و
شیئیگرا از ماهیت متحول و دگرگون شونده و غیر قابل پیشبینی
شوندهای مانند شهر است.
.2چارچوب مفهومی سیاستهای دارایی _ مبنا
سیاست های دارایی _ مبنا ،7رویكردی نوین در توسعه اجتماعات
محلی 8اســت كه با تكیه و تأ كید بر قابلیتهای درونــی جوامع،
مجموع داراییهای اجتماعی محلی را اساس توسعه قرار میدهد.
رویـكــرد دارای ــی _ مبنا در برابر رویــكــرد مرسوم نیاز _ مبنا 9تعریف
میشود.
فرایندگرا در برابر پیامدگرا :این ویژگی سیاستهای دارایی _ مبنا از
رهگذر ظرفیتسازی اجتماعات محلی بر مبنای بسیج داراییهای
اجتماعی ،مالی و یا کالبدی آنها اتفاق میافتد .رویکرد پیامدگرا
میان رفاه مردم و مکان تفاوت میگذارد .برای مثال این رویکردها
ً
مــردم را مستقیما از طریق یارانههای دولتی و قطع نظر از مکان
زندگی آنها هدف قرارمیدهند .به همین ترتیب ،مکان هدف رویکرد
سیاستگذاری با پیامد خاص کالبدی است و به اثرات آن بر روی
مردم بیتوجه است(عارفی.)23 :1380،
جامع در برابر مقولهای :رویکرد دارایی _ مبنا واجد ویژگی جامعیت
ً
در برابر مقولهای است .سیاستهای نیاز _ مبنا نوعا مقولهای هستند
ً
و نشانههای فقر را هدف قرار میدهند و معموال محلههای نیازمند
را عاری از روح اجتماعی و شبکههای مدنی قلمداد میکنند(همان
منبع .)27-28:برای مثال میتوان از سیاست تخریب و پا کسازی
گتوهای فقر و حاشیهنشینی در بسیاری از کشورهای جهان سوم
نام بــرد .پا کسازی محله خا ک سفید تهران ،تخریب و پا کسازی
زاغههای منطقه سیدی و انتقال زاغهنشینان قلعه آبکوه در شهر
مشهد(حاتمی ن ــژاد،زم ــردی ــان )16 :1381،نمونههایی از برخورد
مقولهای و تمایز رفاه مردم و رفاه مکان به جای جامعیت این دو
Epistemology
Methodological
Ontological
Asset - based policies
Communities
Need - based

4
5
6
7
8
9

است .برخوردهای مقولهای ،تلقی حاشیههای بدون روح اجتماعی
و شبکههای غیررسمی دارند که در رویکرد جامعنگر این مفاهیم،
اب ــزاری بــرای تلقی آنها بــه عــنــوان دارای ـیهــای محلی بــه حساب
میآیند.
ابــزاری در برابر درونــی :توسعه اجتماعی ،فرایند سیاستسازی و
تصمیمگیری با رویکر دارایی _ مبنا را تشکیل میدهد و داراییهای
اجتماع محلی از قبیل سرمایههای اجتماعی و کالبدی و سایر منابع
محلی به عنوان ابزاری برای دست یافتن به اهداف توسعه اجتماعی
تلقیمیشوند.

1 Physical capital
2 Financial capital

.4رهیافت توانمندسازی سكونتگاههای غیررسمی
واژه توانمندسازی 3در بافتهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
مختلف معانی متفاوتی را به خود میگیردکه شامل کنترل ،قدرت
متکی به خود ،4اتکا به خود ،5انتخاب ،زندگی شرافتمندانه مطابق
با ارزشهای خویش ،ظرفیت چالش و مقابله بر سر حقوق خویش،
آزادی ،آ گاهی و توانایی میباشد که در درون نظامهای ارزشی و
عقیدتی جای دارد ( .)Narayan,2002:13-14با این حال بانک
جهانی ،تعریف رسمی این واژه را این چنین بیان داشته است:
"توانمندسازی عبارت است از گسترش داراییها و تواناییهای
افــراد فقیر به منظور مشارکت ،چانهزنی ،تأثیرگذاری ،کنترل و
حفظ مؤسسات پاسخگویی کــه زنــدگــی آنــهــا را تحتتأثیر قــرار
میدهند( .)Ibidرویكرد توانمندسازی سكونتگاههای غیررسمی
كه با توجه به مقیاس رشد شهرنشینی و افزایش سكونتگاههای
غیررسمی در اواسط دهه  1980میالدی به كار گرفته شده ،مسئله
سكونت غیررسمی را در چارچوب رهیافت جامعتر تأمین مسكن و
در ارتباط با اهداف توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،سیاستگذاریها
و ابزارهای موجود مورد توجه قرار میدهد؛ به این مفهوم كه تأمین
مسكن برای ا كثریت جمعیت شهری به صورتی كارآمد فقط از طریق
رویكرد جامع توانمندسازی امكانپذیر است كه شامل دسترسی
به تأمین منابع مالی و اعتباری ،زیرساختهای پایه و خدمات و
به رسمیت شناختن تصرف و حق مالكیت آنهاست(Petrella and
 .)You,1999توانمندسازی از این دیدگاه ،استفاده صرف از خزانه
دولتی نیست بلكه ایجاد زمینه بهرهگیری از توان و منابع محلی
این جوامع به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.
تالشهای موفقیتآمیز به منظور توانمند کردن مردم فقیر باعث
افزایش آزادی انتخاب و عمل آنها در بافتهای مختلف میشود.
چــهــار عنصر مشترک رهــیــافــت تــوانــمــنــدســازی عــبــارت اســت از:
دسترسی به اطالعات ،مشارکت و شمول ،پاسخگویی و ظرفیت
سازمانی محلی(.)Narayan,2002:13-14
.5مــدل نظری سیاستهای دارای ــی _ مبنای توسعه اجتماع
محلی و رهیافت توانمندسازی در سکونتگاههای غیررسمی
در حالی كه برنامهریزان و سیاستمداران اهمیت دارییهای
محلی ،شامل سرمایههای فیزیكی (مسكن ،جــادههــا و فضای
عمومی) و سرمایه اجتماعی (شبكههای غیررسمی اعتماد و رابطه
متقابل) را در باال بــردن سالمت اجتماعات شناختهاند ،ارتباط
3 Empowerment
4 Self- power
5 Self-reliance

65

ش ــم ــاره دهــم
بـ ـ ــهـ ـ ــار 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

امکانسنجی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر
ّ
بنیان سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی

.3مؤلفهها و شاخصهای سیاستهای دارایی _ مبنا
دارایــی به منزله موجودی و توان مــادی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فیزیکی انسان و یا اجتماع محلی است که شکل بروز و ظهور آن
در مقیاس اجتماع محلی به صــورت شبکهای اســت که افــراد را
برای بــرآوردن نیازهای خود به هم پیوند میزند .سیاستسازی
و تصمیمگیری مدیران شهر برای دست یافتن به توسعه محلی بر
مبنای این الگو میتواند شاخصهای زیر را مورد توجه قرار دهد:
سرمایه اجتماعی :براساس ادبیات موجود ،سرمایه اجتماعی
عبارت اســت از مجموعهای از هنجارها و قوانین و شبکههای
غیررسمی کــه همراهی ،اعتماد و کنش جمعی بــرای بــه دست
آوردن ک ــاالی عمومی را فــراهــم م ـ ـ ـیآورد(&Maru, McAllister
 )Smith,2007:183و شــامــل جنبههایی از ساختار اجتماعی
اســت کــه کنش جمعی را تسهیل کـ ـ ـ ـ ــرده()Suzuki,2010:1368
و مــنــابــعــی را بـ ــرای دســتــیــابــی مـ ــردم بــه اهــدافــشــان در اختیار
میگذارد(.)Chuang,2008:1322
1
سرمایه کالبدی :سرمایه كالبدی  ،موجودی منابع مادی از قبیل
مسكن ،راهها ،پاركها و فضاهای عمومی را شامل میشود .این نوع
ً
سرمایهها ،اصوال فرسایشی هستند و در طول زمان بر اثر مصرف
فرسوده میشوند .سرمایههای كالبدی با فراهم آوردن زمینههای
ارتباط همسایگی ،روابط رودررو ،نمایش فضایی هنجارهای حا كم
بر محالت اجتماعی ،باعث تحكیم این روابط شده و از سوی دیگر
باعث باال رفتن سرمایههای اجتماعی میشوند (پیری:1383 ،
.)260
سرمایه مالی :آشکارترین و ملموسترین نــوع سرمایه درواقــع
سرمایه مالی 2است که به داراییهای بانکی ،پسانداز ،پول نقد و
درآمد ماهانه و یا ساالنه افراد ،گروهها و شرکتها اطالق میشود.
در سطح اجتماعات محلی شاید کمبود و حتی فقدان جمعی
نوع اخیر سرمایه باعث به حاشیه رانده شدن آنها از متن اجتماع
شهری شده و نوعی جداییگزینی فضایی را به وجود میآورد که
در سالهای اخیر از عوامل عمده ایجاد ناپایداری در مناسبات
شهری به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،گونهای شهرنشینی
بــا مشکالت ح ــاد مــوســوم بــه اســکــان غیررسمی اســت(نــقــدی،
صـ ــادقـ ــی)20 :1388،کـ ــه در حقیقت نــاشــی از انــقــاب صنعتی
اســت( .)Mumtaz and Bahar,2001:105این نوع سکونتگاهها در

سرتاسر دنیا چالشهایی با قوانین رسمی برنامهریزی شهری و
پا کسازی زاغهها دارنــد( .)Winayanti and Lang,2004:42بنابراین
بازتاب فضایی فقدان این نوع سرمایه و نابرابری درآمــد در کنار
سایر عوامل ،شکلگیری نوعی اجتماع محلی رابینسون کروزوئی
است که جزیرههای متفاوت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و حتی
سیاسی به وجود میآورد.

بین این داراییها و سیاستگذاری مبهم است (.)Arefi, 2004:2
از طرفی رویكرد نیاز _ مبنا ،نیازهای اجتماع محلی را مبنای توسعه
قرار میدهد اما رویكرد دارایی مبنا سه ویژگی دارد:
 -1بر ظرفیتسازی تأ كید دارد و فرایندگراست.
 -2همچنین به دلیل بسیج همه داراییهای اجتماعی و كالبدی
اجتماع محلی ،جامعنگراست.
 -3در نهایت واجد اهمیت “ابزاری” است زیرا سرمایه اجتماعی و
كالبدی را به عنوان ابزاری برای سایر اهداف به كار میبرد.
دیدگاه دارایــی _ مبنا ،جامعنگراست و به انسجام “رفــاه مــردم” و
“مكان” یا “خوشبختی مردم و مكان” ،تمایل دارد .بر خالف آن،
رویكرد نیاز _ مبنا ،این دو گونه رفاه را از هم متمایز میكند (عارفی،
 .)24 :1380رویكرد نیاز _ مبنا كه رویكردی پیامدگراست ،میان رفاه
مردم و مكان تفاوت میگذارد .برای مثال ،این نوع رویكردها مردم
ً
را مستقیما از طریق یارانههای دولتی و قطع نظر از مكان زندگی

آنها هــدف قــرار میدهند ،به همین ترتیب مكان ،هــدف رویكرد
سیاستگذاری رایــج با پیامد خاص كالبدی است و به اثــرات آن
بر روی مردم بیتوجه است .سیاستهای مبتنی بر رویكرد نیاز،
سیاستهای مستقلی را در برابر مكان و مردم در پیش میگیرند.
ماتریس زیر حاوی تقسیمات دو گانه نیاز  /دارایی و مردم /مكان
میباشد و به بررسی تفاوتهای میان رویكرد دارایی _ مبنا و نیاز _
مبنا میپردازد (جدول .)1
ماتریس فــوق چهار وضعیت قابل تصور بــرای سیاست را نشان
میدهد که عبارتند از)1 :نیاز _ مبنا ،مــردم گــرا )2دارای ــی _ مبنا،
مــردمگــرا )3نــیــاز _ مبنا ،مکانگرا )4دارایـ ــی_ مبنا ،مکانگرا .بعد
افقی به دو نوع سیاست رفــاه مــردم و یا مکان تقسیم شده است
و بعد عمودی رویکرد نیاز و دارایــی را نشان میدهد .رویکرد نیاز
با هدفگیری اجتماعی از طریق وابسته کردن مردم به خدمات
رفاهی و کوپنهای مواد غذایی و اعانات ،نوعی فرهنگ استحقاق

جدول  -1رویکرد سیاست و پیامد مربوط به هدف(وضعیت)
نوع سیاست دولتی
مردم

نیاز
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هدف گیری جغرافیایی
بازسازی مجموع صفر
نوسازی شهری
خانه سازی دولتی
کمکهای بال عوض دولتی برای توسعه اجتماع
محلی

رویکرد
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هدف گیری اجتماعی
استحقاق
خدمات رفاهی
کوپن های مواد غذایی
اعانات

مکان

دارایی

سرمایه اجتماعی
توانمند سازی
سرمایه به هم پیوستگی
سرمایه اتصالی

سرمایه کالبدی
بسیج منابع برای مکان
انجمن های توسعه
اجتماع محلی

امکانسنجی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر
ّ
بنیان سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی

منبع :عارفی24 :1380،

تصویر -1فرآیند پیامد مربوط به رویکرد دارایی/نیاز در توسعه سکونتگاههای غیر رسمی

و وابستگی را به وجود مـیآورد که با تداوم چرخه فقر ،تعهدی در
مردم برای پیشرفت ایجاد نمیکند .در حالی که رویکرد دارایی ،گذار
از استحقاق به توانمندسازی را با تأ کید بر سرمایه اجتماعی نشان
میدهد و همچنین رویکرد نیاز با هدفگیری جغرافیایی(مکان
_ مبنا) از قبیل نوسازی شهری ،خانهسازی دولتی و با وضعیت
بازی باخت -باخت یا مجموع صفر روبرو خواهد بود(همان منبع).
رهیافت توانمندسازی برخالف استحقاق ،گــذار از تلقی مــردم به
عنوان یك مسئله (نیاز) به سمت نگرش به آنها به عنوان راهحل
(دارایــی) را نشان میدهد .این گذار نقشی فعال برای شهروندان
فرض میكند تا جایگزین نقش در حال كاهش دولت در امور محلی
شود .راهبرد توانمندسازی به طور ضمنی ،بر جامعیت اشاره دارد و
دگرگونی اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را پیشنهاد میكند .در مدل
منطقی و نظری زیر رویكردهای دارایی /نیاز و پیامدهای مربوط
هدف (استحقاق و بیبندوباری و راهبرد توانمندسازی) بیان شده
است(تصویر .)1

تبریز همانند اغلب کالنشهرهای ایران با موضوع سکونتگاههای
غیررسمی دست به گریبان است که در متن و حاشیه خدماتی شهر
قرار گرفتهاند .پهنههای فضایی مختلفی در تصرف سکونتگاههای
غیررسمی است که از آن میان عبارتند از :پهنه شمال شهر ،پهنه
شمال غرب ( محل پارک بزرگ) ،پهنه جنوب شهر(حاشیه شمالی
کنار گذر جنوبی _انتهای خیابانهای مــاراالن ،حافظ ،طالقانی
و ال لــه) و پهنه حاشیهنشین جنوب غربی شهر(حاشیهنشینی
آخماقیه) .محالت مورد مطالعه در این تحقیق در محدوده پهنه
شمالی قرار میگیرند که درواقع بزرگترین پهنه اسکان غیررسمی
شهر تبریز نیز میباشد( نقشه  1و نقشه .)2
مجموع جمعیت این محالت 89 ،هزار و  836نفر در سال 1385
ثبت شده است که میانگین نسبت جنسی  104میباشد(جدول)2
.7فرضیه تحقیق
به نظر میرسد دارای ـیهــای اجتماعی ،کالبدی و مالی محالت
اســکــان غیررسمی تبریز تأثیر مــعــن ـیداری در اج ــرای سیاست
توانمندسازی این محالت دارد.

.6محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه تحقیق ،سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر
تبریز اســت کــه هــم از نظر وضعیت کالبدی و هــم تــنــوع بافت
تاریخی تکوین اجتماعات محلی
اجتماعی _ اقتصادی و نیز زمان
ِ
سا کن در آنها کیفیات متفاوتی را بــه نمایش مـیگــذارنــد .شهر

.8روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع توصیفی _ تحلیلی است .با توجه به بحثهای
نظری مقاله  ،فرضیه تحقیق محک تجربی و آزمون آماری میشود.

نقشه  -1پهنههای اسکان غیررسمی تبریز

نقشه  -2محدوده مورد مطالعه
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شرح

مرد و زن

مرد

زن

نسبت جنسی

شهر تبریز

1448653

742323

706330

105

کل  4محله

89836

45919

43917

104

مالزینال

12776

6516

6260

105

احمداباد

13838

7057

6781

103

قوشخانه

25509

13010

12499

104.7

خلیل آباد

37718

19236

18482

105.6

منبع :مرکز آمار ایران1385 ،

امکانسنجی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر
ّ
بنیان سیاستهای دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی

جدول  _2جمعیت به تفکیک زن و مرد و نسبت جنسی محالت هدف _ 1385

ً
ً
با استفاده از الگوی  5طیفی لیکرت(کامال موافقم 5و کامال مخالفم
 )1به روش پیمایشی و در قالب یک پرسشنامه گویههای سنجنده
شاخص هــر دارای ــی یــا سرمایه سا کنان مــحــروم سکونتگاههای
غیررسمی تبریز مطرح شده است .با توجه به اینکه محدودههای
فضایی سکونتگاههای غیررسمی تبریز از منظر شاخصهای
کالبدی و اجتماعی و مالی در وضعیت متفاوتی قــرار دارن ــد ،در
سنجش رابطه معنیداری بین متغیر مستقل(سیاستهای دارایی
_ مبنا) و متغیر وابسته( توانمندسازی) سعی شده است ،نمونه
مورد نظر حامل این تنوع باشد.

.9جامعه آماری و روش نمونهگیری
سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز جامعه آماری این تحقیق
را تشکیل میدهد .چهار خوشه متفاوت اسکان غیررسمی برای
پیمایش میدانی انتخاب شدهاند که عبارتند از :مالزینال ،سیالب،
قوشخانه و خلیلآباد .این چهار خوشه از نظر شاخصهای مطرح
در مدل مفهومی وضعیت متفاوتی دارنــد .روش نمونهگیری دو
مرحلهای خوشهای و سیستماتیک است که در ابتدا خوشههای
مـ ــورد ن ـظــر ان ـتــخــاب و س ـپــس ب ــه روش نــمــون ـهگ ـیــری تــصــادفــی
سیستماتیک جمعیت پاسخگو انتخاب شدهاند .حجم نمونه با
استفاده از فرمول عمومی کوکران و با سطح اطمینان  95درصد و
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تصویر  -2مدل مفهومی تحقیق
جدول -3سازههای اصلی و ضرایب آلفا کرونباخ
متغیر
سرمایه
کالبدی

سازه اصلی سنجش

تعداد گویه آلفا کرونباخ

کیفیت ساختمان مسکونی تأثیر مهمی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی دارد

5

/65

مساحت عرصه و اعیان و تعداد اتاق در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تأثیر دارد

5

/63

دوری یا نزدیکی با بر خیابان در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تأثیر دارد

5

/78

اعتماد به نهادهای دولتی و رسمی( اعتماد نهادی) باعث توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی میشود

5

/68

فعالیتهای مدنی همانند عضویت در  NGOها نقش مهمی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی دارد

5

/71

اعتماد به همسایگان و غریبهها( اعتماد تعمیم یافته) در توانمندسازی محالت اسکان غیررسمی تأثیر مثبتی
سرمایه دارد
اجتماعی
اعتماد به خویشاوندان و دوستان نزدیک( اعتماد غیررسمی) در توانمندسازی اسکان غیررسمی تأثیر دارد

5

/72

5

/81

مشارکت در فعالیتهای محله _ محور همانند فعالیتهای مذهبی ،ورزشی ،فرهنگی و  ...باعث توانمندسازی
میشود

5

/76

حجم درآمد ماهانه و ساالنه خانوار نقش مهمی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی دارد

5

/85

امکانات مادی همانند خودرو یا موتورسیکلت و  ...در توانمندسازی نقش مهمی دارد

5

/83

حجم پس انداز بانکی خانوار در توانمندسازی محالت اسکان غیر رسمی نقش مهمی دارد

5

/89

سرمایه
مالی

مأخذ :نویسندگان

مقدار دقت احتمالی  0/05و با استفاده از واریانس متغیر وابسته ،به
تعداد  224نفر انتخاب شده است.

.10مدل مفهومی
این مدل ارتباط متغیر مستقل( سیاستهای دارایــی _ مبنا) و
متغیر وابسته( توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی) به همراه
مؤلفههای آنها را نشان میدهد(تصویر.)2
.11پایایی تحقیق
بــرای آزمــون قابلیت اعتماد ابــزار تحقیق و سازهها از درونیابی
آماری آلفا کرونباخ استفاده شده است .با استفاده از این آزمون،
ســازههــای سنجنده بــه هــمــراه متغیرها و مؤلفههای هــر متغیر
توسط جمع  22نفری از اساتید و متخصصان جامعهشناسی،
جــغــرافــیــای ش ــه ــری و اقــتــصــاد م ـ ــورد تــأیــیــد ق ـ ــرار گــرفــت ـهانــد.

∑
.12یافتههای تحقیق
توصیف نمونه آماری 131 :نفر از پاسخگویان مرد( )58/48و  93نفر
از ایشان زن( )41/51بودند .میانگین سن کل پاسخگویان 38/18

سال بوده است .میانگین سن پاسخگویان برای زنان  34/13و
ً
برای مردان  42/23است .تقریبا تمام پاسخگویان متأهل بوده و
وضعیت تحصیلی و سواد یکسانی داشتند؛ اغلب تحصیالت سیکل
یا دیپلم داشتند.
نرمال بودن دادههــا :با استفاده از آزمــون کولموگروف اسمیرنف
نرمال بودن دادهها را میتوان بررسی کرد که ما در اینجا این آزمون
را برای کل دادههــا و نیز تکتک متغیرها انجام دادهایــم که نتایج
آن به صورت جداول نشان داده شده است .این آزمون در سطح
اطمینان 95درصد انجام میگیرد؛ به عبارتی سطح معنیداری ما
5درصد = αمیباشد.
در این آزمون ما دو فرض زیر را داریم:
دادهها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
ا گر  -pمقدار به دست آمــده بزرگتر از α=0/05باشد نرمال بودن
داد هه�اــ را نتیجه میگیریم و در غیر ایــن صــورت به نرمال بودن
دادهها شک میکنیم.
با توجه به نتایج به دستآمده در جداول  3و 4و از آنجایی که p
مقدار به دست آمده برای آزمونها بزرگتر از سطح معنیداری ما
یعنی میباشد ،فرض نرمال بودن دادهها را پدیرفته و میتوان برای
بررسی فرضیهها از روشهای پارامتری استفاده کرد که ما در اینجا از
روش ضریب پیرسن و تحلیل رگرسیون دو متغیری و چند متغیری
استفاده خواهیم کرد.

جدول  -4نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر توانمندسازی و ابعاد آن
متغیرها

آماره کولموگروف اسمیرنف

تعداد دادهها

 -pمقدار

احساس شایستگی

224

0/٦٠٦

0/٣17

احساس خودمختاری

224

0/972

0/301

احساس مؤثر بودن

224

0/814

0/522

احساس معنیدار بودن

224

٠/٧٣٥

٠/٦١١

احساس اعتماد

224

1/215

0/105

جدول  -5نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیر سیاستهای دارایی _ مبنا و ابعاد آن
تعداد دادهها

متغیرها

 -pمقدار

سیاستهای دارایی مبنا

224

1/241

0/108

سرمایه کالبدی

224

0/901

0/181

سرمایه اجتماعی

224

1/121

0/131

سرمایه مالی

224

1/021

0/154

جدول  -6آزمون همبستگی پیرسون فرضیه تحقیق
Sig

ضریب همبستگی

تعداد پاسخگویان

سطح معنیداری

0/000

R = ./854

N = 224

α = /05
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توانمندسازی

224

٠/٧٥٦

٠/٦١٧

آماره کولموگروف اسمیرنف
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 .13آزمون فرضیه
 :H1به نظر میرسد داراییهای اجتماعی ،کالبدی و مالی محالت
اســکــان غیررسمی تبریز تأثیر مــعــن ـیداری در اج ــرای سیاست
توانمندسازی این محالت دارد.

 :H0به نظر میرسد داراییهای اجتماعی ،کالبدی و مالی محالت
اســکــان غیررسمی تبریز تأثیر مــعــن ـیداری در اج ــرای سیاست
توانمندسازی این محالت ندارد.
آزمون همبستگی پیرسون (( )Pearson Correlationجدول)6

جدول  -7نتایج تحلیل دو متغیره ابعاد متغیر مستقل در توانمندسازی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب رگرسیون ساده

میزان اعتماد نهادی فرد در محله

توانمندسازی

0/03

میزان مشارکت مدنی

توانمندسازی

0/07

سطح اعتماد تعمیم یافته

توانمندسازی

0/01

مشارکت اجتماعی

توانمندسازی

/02

اعتماد غیررسمی

توانمندسازی

0/032

در آمد ماهانه

توانمندسازی

/068

ثروت قابل تبدیل به پول

توانمندسازی

/084

پس انداز بانکی

توانمندسازی

/065

ساختمان مسکونی

توانمندسازی

/010

مساحت عرصه و عیان و تعداد اتاق

توانمندسازی

/056

فاصله با بر خیابان

توانمندسازی

/057
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ضریب همبستگی

ضریب تعیین

تصحیح شده

خطای استاندارد

/784

/524

/504

/486
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جدول  :9ضرایب متغیرهای رگرسیون چند متغیره
متغیر

B

Std error

Beta

t

.Sig

ثابت معادله

/845

/501

-

2/944

/024

سرمایه کالبدی

/509

/084

/510

6/312

/000

سرمایه اجتماعی

/582

/243

/336

4/404

/000

سرمایه مالی

/476

/070

/901

6/567

/000

ایــن آزم ــون نشاندهنده همبستگی مثبت و بــاالی بین متغیر
مستقل سیاستهای دارایــی _ مبنا و متغیر تابع توانمندسازی
سکونتگاههای غیررسمی میباشد .نتیجه نشان میدهد که به
ازای یک واحد تغییر در متغیر مستقل ،مقدار  ./854واحد تغییر در
متغیر تابع را میتوان انتظار داشت .این پیشبینی براساس آزمون
فوق در سطح 95درصد به صورت دو طرفه معنیدار میباشد.
تحلیل دو متغیره :در این تحلیل فرضیههای فرعی مربوط به تأثیر
ابعاد و مؤلفههای متغیر مستقل در توانمندسازی سکونتگاههای
غیررسمی رد نشد.

تحلیل چند متغیری :پــردازش نهایی مدل به روش قدم به قدم
انجام شد که نتایج آن عبارتند از(جدول :)7
ضــریــب تعیین حــا کــی از م ـیــزان تبیین واریــانــس متغیر وابسته
اســت .در جــدول فوق مشاهده میشود که مدل پــردازش شده
 52درصد از واریانس متغیر تابع را تبیین کرده است .در جدول
زیر مقادیر متغیرهای باقیمانده در رگرسیون چند متغیره بیان
شدهاند(جدول.)8

 1نظریه کنش ارتباطی هابرماس فیلسوف آلمانی و پیرو مکتب انتقادی
فرانکفورت .هابرماس دو نوع کنش عقالنی را مشخص میکند .کنش
عقالنی _ هدفمند که با رعایت قواعد فنی تحمیل میشود و کنش ارتباطی
که در آن هنجارهای وفاقی از زبان مشترک میان ذهنی ناشی میشوند.
اولی کنشی عقالنی است که نیروهای اقتصادی و فناوری را هدایت
میکند و دومی نوعی عقالنیت است که باید شهروندان را در تصمیمگیری
هدایت کند( Habermas,1970: 1984نقل شده در کیویستو.)110 :1385 ،
راهحل هابرماس برای بحران معرفتی مدرنیته آن است که پاردایم دانش
معطوف به هدف( مبتنی بر عقالنیت ابزاری) را با مدلی جایگزین کنیم که
فرایندهای درک و تفاهم بین سوژههایی قادر به کالم و کنش را توصیف
میکند.سوژه ناپدید نمیشود بلکه مرکزیت خود را از دست میدهد و به
جای آن عقالنیت ارتباطی مینشیند .عقل ارتباطی فرایندی است که در
ً
ظرف زمانی همواره _ قبال جریان دارد(.)Howard,1989: 126

منابع:
•پیری عیسی ( ،)1390تبیین علمی حکمروایی مطلوب و
کارایی ارتباطی شهر؛ مطالعه مــوردی :نظام شهری استان
آذربایجان شرقی؛ پایاننامه دکترا ،دانشگاه تبریز.
•پــیــری عــیــســی ،بــراتـعــلــی خ ــا ک ــپ ــور( ،)1383آسیبشناسی
اجتماعی شهر و نقش سرمایههای اجتماعی و کالبدی
شهروندان در کاهش آن ،مجله علوم اجتماعی ،دوره دوم،
شماره  ،2دانشگاه فردوسی مشهد.
•پــیــری عیسی ،ن ــادر زال ــی ،علی ا کـبــر تقیلو(  ،)1390امکان
سنجی به کارگیری رهیافت توانمندسازی در ساماندهی
سکونتگاههای غیررسمی نمونه م ــوردی :ناحیه اسکان
غیررسمی گلشهر مشهد ،مجله مطالعات و پژوهشهای
شهری و منطقه ای ،شماره  ،14دانشگاه اصفهان.
•پیران پرویز( ،)1384آزادی و عدالت ،مجله نامه ،شماره .41
•شکویی حسین(  ،)1378اندیشههای نو در فلسفه جغرافیا،
نشر گیتاشناسی.
•کالینیکوس آل ـ ـکـ ــس( ،)1385درآم ـ ــدی تــاری ـخــی بــر نظریه
اجتماعی ،ترجمه ا کبر معصوم بیگی ،نشر آ گه.
•کیویستو پ ــیــت ــر( ،)1385انــدی ـش ـ ههــای بـنـیــادی در جامعه
شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،چاپ پنجم ،نشر نی،تهران.
•حاتمینژاد حسین و محمد جعفر زمــردیــان( ،)1381اسكان
غیررسمی در مشهد ،شهرداریها ،سال چهارم ،شماره . 45
•عارفی مهیار( ،)1380به سوی رویكرد دارایی مبنا برای توسعه
اجتماع محلی ،ترجمه نوین توالیی ،هنرهای زیبا ،شماره .10
•فــوکــو م ــی ــش ــل( ،)1389نظم اش ـیــاء؛ دیرینهشناسی علوم
انسانی ،ترجمه یحیی امــامــی ،چــاپ اول ،نشر پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی،تهران.
•منوچهری عــبــاس ،نجاتی حسینی سید م ـحــمــود(،)1385
درآمدی بر نظریه شهروندی گفتوگویی در فلسفه سیاسی
هابرماس ،نامه علوم اجتماعی،شماره  ،29صص.27-1:
 2این بحرانها با گذار به سرمایهداری مالی و افزایش حجم بدهیهای
پولی شدت بیشتری یافته است .قبل از استیالی مالیگرایی توسعه
شهری ،بحران سال  1933که در بطن اقتصاد آدام اسمیتی روی داد تا
دهه  1970به صورت جهانی تکرار نشد .در حالی که بحران مالی فقط در
دهه اول قرن بیست و یکم سه بار در سالهای  2008 ،2006و  2011تکرار
شده است که گریبانگیر بسیاری از اقتصادهای کالنشهری کشورهای
مختلف دنیا شده است.
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.14نتیجهگیری
معضل اصلی بسیاری از راهبردهای مواجهه با سکونتگاههای
غیررسمی ،نادیده انگاشتن آنها به عنوان یک اجتماع محلی با
شبکههای گسترده اعتماد و هنجارسازی است که میتوانند با
حمایت دولت و نقش تسهیلگر آن داراییهای خود را به میان
آورده و معضل خــود را با کنشی ارتباطی ،1حل نمایند .رویکرد
دارایی _ مبنای توسعه اجتماعات محلی در برابر رویکرد نیاز _ مبنا
بر ظرفیتسازی اجتماعات محلی از رهگذر سرمایههای اجتماعی،
کالبدی و مالی آنها مینگرد و با رویکردی فرایندگرایانه این نوع
سرمایهها را در فرایند توسعه پایدار شهری ،ابزاری برای جامع نگری
و انسجام رفاه و خوشبختی مردم و مکان میداند .تصویر  1بیانگر
گذار از رویکرد نیاز به دارایی ،باعث جایگزینی فرهنگ استحقاق و
فقر با رهیافت توانمندسازی و تعهد میشود که پیامد آن وضعیت
برد _ برد برای سا کنان و دولت محلی خواهد بود .سیاستهای
دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی دارای مؤلفههای سرمایه
اجتماعی ،سرمایه مالی و سرمایه کالبدی است که ابعاد هر یک از
این مؤلفهها در مدل مفهومی تحقیق آمده است .در تعیین ضرایب
آلفا کرونباخ برای هر سازه اصلی  5گویه متناظر با ابعاد مطرح شده
در مدل مفهومی ،بیان شده است تا پوشش کافی برای سنجش
آنها به دست آید .نتایج تحلیل همبستگی پیرسون در جدول5
و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون دومتغیره و چند متغیره بر
معنیداری رابطه بین دو متغیر مستقل و وابسته تأ کید میکنند.
با توجه به تحوالت گستردهای که مسبوق به انقالب فناورانه در
حوز ههای اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی جامعه روی داده است،
مشارکتی مدیریت شهری همانند حکمروایی
گذار به پارادایمهای
ِ
مطلوب را تسهیل کــرده اســت .در پــارادای ـمهــای اخیر انسجام
مدیریت شهری به شکل پرا کنده و ّ
متکثر عمل میکند و پرا کندگی
ً
اجتماعات محلی مخصوصا در سکونتگاههای غیررسمی به صورت
منسجم بازنمایی میشود .این وحدت در کثرت با سیاست ّ
متکثر
شهری همراه میشود .توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر
پایه داراییهای محلی همسو و موازی با تحوالت فرهنگی اخیر و
مبانی مشارکتی الگوهایی همانند حکمروایی مطلوب و سیاست
ّ
متکثر شهری است .قدرت تقسیم منابع و امکانات و همچنین
تسهیم ریــس ـکهــای بــحــرانهــای ادواری کــه در اقــتــصــادهــای

2
بازی
کالنشهری معاصر بروز میکند بر پایه حضور کنشگران اصلی ِ
مدیریت شهری امکانپذیر است .پروژههای توانمندسازی درواقع
به مثابه ابزاری برای مشارکت بیشتر سکونتگاههای غیررسمی در
فرایندهای شهری است که در صورت توجه به داراییهای گسترده
اجتماعی _ فرهنگی یا تقویت دارایـیهــای محدود مالی ایشان،
سا کنان این نوع سکونتگاهها دیگر نه به مثابه معضل بلکه به
عنوان بخشی از راهحل ایفای نقش خواهند نمود.

 حاشیهنشینی چالشی،)1385( رسول صادقی،•نقدی اسداهلل
 فصلنامه رفاه،فراروی توسعه پایدار شهری با تأ کید بر همدان
.20  شماره، سال پنجم،اجتماعی
 بازخوانی هابرماس؛درآمدی بر،)1389( •نــوذری حسینعلی
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