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 غیررسمی اسکان مناطق در محور اجتماع توانمندسازی موانع ساختاری تحلیل

 (ایالم شهر برزبان محله :موردی مطالعه)
 

 ایران ،زنجان ،زنجان دانشگاه ،شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه دانشیار :کالنتری محسن

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه شهری ریزیبرنامه و جغرافیا گروه دانشیار :مشکینی ابوالفضل

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه ،شهری یزیربرنامه و جغرافیا گروه استادیار :پیری عیسی

 ایران زنجان، زنجان، دانشگاه ،شهری ریزی برنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی :1کاویانی زررین عظیم

 
 1/6/1397 :پذیرش                     21 -32 صص                     3/4/1397: دریافت

 چکیده
 توسعه الح در کشورهای در ویژه هب شهری مدیریت عرصه در کارکردی-ساختاری مسئله یک عنوان به غیررسمی اسکان پدیده         

 ظرفیت عنوان هب اجتماعی عوامل بر برخی مشکل، این ایجاد در فضایی-کالبدی و اجتماعی اقتصادی، متعدد علل به توجه با. است مطرح

 توانمندسازی رد اصلی موانع و عوامل تحلیلی،-توصیفی روش با  نیز رحاض مقاله رواین از. کنندمی کیدتأ محالت توانمندسازی و سازی

 و میدانی مطالعات از اطالعات گردآوری برای. دهدمی قرار بررسی مورد را ایالم شهر برز بان محله در غیررسمی اسکان ساختاری

 تحلیل برای نهادی افزایی هم و سازی ظرفت مشارکت، آموزش، حوزه چهار در شاخص 38 رابطه، این در و شد گرفته بهره ای کتابخانه

 تحلیلی مدل و یعامل تحلیل برازش، نیکوئی آزمون از هاداده تحلیل برای. گردید استخراج برز بان محله توانمندسازی ساختاری موانع

 سیستم کی از برز بان همحل وضعیت که داد نشان نتایج. شد استفاده Mic Mac و SPSS افزارهاینرم کمک با ساختاری/متقابل اثرات

 و آموزش نهادی، افزاییهم سازی،ظرفیت هایلفهمؤ طریق از برز بان محله توانمندسازی از درصد 41 طرفی از. کندمی تبعیت پایدار

 در را مسه شترینبی و( 893/22) واریانس باالترین 289/2 ویژه مقدار با« سازیظرفیت» لفهمؤ میان، این در. است تبیین قابل ،مشارکت

 اعتماد ،(4064843)امنیت هایمولفه ساختاری،/متقابل اثــرات تحلیل روش اساس بر. است داشته برز بان محله توانمندسازی تبیین

 وانمندسازیت موانع ترینمهم( 4814855)جوانان آموزش و ،(4957464) هاطرح اجرای و تهیه اداری فرآیند بودن طوالنی ،(4809443)

 جرایا در تسریع و ساکنین آموزش امنیت، توسعه غیررسمی، اسکان محالت توانمندسازی جهت نتیجه، در. هستند غیررسمی اسکان

 .است ضروری ایالم شهر برز بان محله در اجتماعی و عمرانی هایپروژه

 

   .ایالم برز، بان  محور، اجتماع توانمندسازی غیررسمی، اسکان ساختاری، تحلیل :کلیدی واژگان

 

                                                           
 6214Kaviani، 91861544710: مسئول نویسنده.  1
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 22 تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی....

 :همقدم

 ادامه با کهطوری هب است، یافته افزایش مهاجرت نتیجه در شهرنشینی آن تبع به و شهری جمعیت رشد اخیر هایدهه در       

 :Han et al, 2009)رسید خواهد 2030 سال در نفر میلیارد 5 به 2000 سال در نفر میلیارد 2.9 از شهری جمعیت فعلی روند

 در جدی بسیار هایچالش با را شهرها توسعه، حال در کشورهای در بویژه گذشته سال 50 در کننده خیره سرعت این(. 133

 پیامدهای جمله از(. Mcdonald et al, 2009: 63)است ساخته روبرو غیره و محیطی زیست اجتماعی، کالبدی، مختلف ابعاد

 مشکالت بروز و ساختاری التتحو دنبال به کشورها این در غیررسمی های گاه سکونت روزافزون گسترش ،روند این

 محالت با برخورد در نیز ایران در شهری مدیریت طرفی، از (.hall and Ulrich, 2010: 14) باشدمی اجتماعی و اقتصادی

 فشارهای و بوده مواجه هابافت گونه این روزافزون رشد بدمسکنی، مالکیت، به مربوط مشکالت همچون مسائلی با غیررسمی

 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مشکالت ای، ضابطه و قانونی های پیچیدگی فقر، خشن چهره بردن بین از برای اجتماعی

 دهه چند در حال، این با .(8: 1393 همکاران، و نژادحاتمی) دارد وجود نیز یکدیگر، با ابعاد این درونی روابط پیچیدگی

. است شده تجربه زمینه این در مختلفی هایسیاست و اقدامات داخلی، وضعیت و خارجی شرایط از متأثر نیز ایران در گذشته

 دیگر و توانمندسازی و بهسازی عمومی، مسکن اجباری، تخلیه و تخریب گرفتن، نادیده های سیاست اتخاذ رابطه، این در

 شهری ریزیبرنامه وهشی طرفی، از (.59: 1389 ایراندوست،) است داشته دنبال به کشور در را متفاوتی نتایج رایج، رویکردهای

 اقتصادی، متغیر شرایط در شهری توسعه نیازهای تواندنمی ،«طرح -تحلیل -برداشت» شیوه از برداری الگو با ایران در

 غیررسمی، اسکان بنیادی رویکردهای از یکی امروزه (.54: 1395 کریمی، و رضایی) باشد پاسخگو سیاسی -اجتماعی

 فرایند در(. 97: 1388 محمدی،) است فضایی-کالبدی و اجتماعی ریزی برنامه طریق از محالت این توانمندسازی

 تا کنند می پیدا را آن توانایی افراد که طوری به یابد، می افزایش اجتماع یک در سیاسی و اجرایی نهادی، قدرت ،توانمندسازی

 سکونت بهسازی های برنامه برای ،1تآبو جان راستا این در (. ,2003Nkosi :201) بخشند بهبود را خود زندگی شرایط

 سازی تصمیم. 1: است داده ارائه سازی توانمند برای ساختار نوع چهار نهادی-سازمانی نگرش یک در غیررسمی هایهگا

 مشارکتی ریزی برنامه. 3دولت و ساکنین بین متقابل مشارکت. 2 نفوذ ذی و نفع ذی های گروه و ساکن اجتماعات توسط

 و محیط کیفیت ارتقاء بحث در حال، این با (.Abbot, 2012: 18)اجتماعی توسعه برای پشتیبانی و حمایت. 4( محور اجتماع)

-می هابافت این ساکنان توانمندسازی روش بر کیدتأ المللی بین هایسازمان حمایت با امروزه ها بافت گونه این در زندگی

 رسند نمی اجرا مرحله به ها برنامه روش، این رویکردهای و اصول با شهرها از برخی مدیران آشنایی عدم دلیل به اما. باشد

 (.235: 1396 همکاران، و بذرگر)

 نظیر مشکالتی و هاچالش با که طوری به باشد نمی مستثنی قاعده این از نفر هزار 180 بر بالغ جمعیتی با نیز ایالم شهر       

 بان محله ساکنین ها،بررسی طبق(. 61: 1392 همکاران، و پور ملکی) ستا مواجه برز بان محله همچون ناکارآمد شهری بافت

 کهدرحالی. است روبرو ،متعددی کالبدی اقتصادی، اجتماعی، مشکالت با محله این و ندارند رضایت موجود وضعیت از برز

 وضعیت به محله شرایط زهنو ولی ،است شده انجام محله در کالبدی و عمرانی های طرح قالب در نیز متعددی های برنامه

 بوده توجه مورد کمتر اجتماعی محوریت با توانمندسازی موانع رسد،می نظر به رابطه این در. است نشده نزدیک مطلوب

 و. است آن بهسازی و توسعه موانع و شهر مشکالت و مسائل شناخت شهری، مسائل حل در اصل ترینمهم کهحالی در ؛است

 انجام اقدامات واکاوی بنابر. ماند خواهد باقی خود قوت به مشکل نشوند، حل و شناسایی ها ودیتمحد و موانع که وقتی تا

 یا و گزینشی مقطعی، اقدامات به سازی توانمند هایطرح از بسیاری ،ایالم شهر برز بان محله جمله از و کشور سطح در گرفته

                                                           

1 . John Abbot 
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 23 1398بهار  /36شماره  /10 سال /فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

 دسازینتوانم شد، دیده الزم پژوهش این در .است نشده پویا و پایدار جریانی به تبدیل و شده تعبیر موقتی هاینهادسازی

 موانع ابتدا توانمندسازی، هایروش و الگوها مطالعه جای به و. شود تحلیل دیگر ایزاویه از غیررسمی هایگاه سکونت

 . گردد هارائ تهدیدها و ضعف نقاط براساس موجود وضع از رفت برون نسخه و. گردد بررسی و شناسایی توانمندسازی

 افتب یک عنوان به برز بان غیررسمی اسکان محله در محور اجتماع توانمندسازی در ساختاری موانع ترینمهم 

 کدامند؟ ناکارآمد شهری

 محور اجتماع توانمندسازی در ساختاری موانع ترینمهم نهادی افزایی هم و سازیظرفیت ،مشارکت ،آموزش ضعف 

 .باشد می برز بان رسمی غیر اسکان محله در

 :تحقیق پیشینه و نظری مبانی

 .تاس شهری ناکارآمد های بافت گیری شکل و شهری مدیریت ضعف هایجلوه از یکی غیررسمی، هایگاهسکونت         

 و اجرعلیت) هستند شهرها در یافته تمرکز نابرابری و فقر فضایی و کالبدی نمود غیررسمی های گاه سکونت واقع، در

 کالبدی، فاًصر راهکارهای از استفاده با غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی جوامع بیشتر در امروزه»(. 62: 1395 همکاران،

 و اییج جابه طریق از شهری توسعة واقعیات بر نهادن سرپوش هک نحوی به. است گردیده نفی ،آمیز خشونت و مکانیستی

 حمدی،م) «ندارد همراه به ای نتیجه مسئله، تشدید و عیاجتما-اقتصادی هایسرمایه اتالف جز ساکنان اخراج و تخریب

 شکور) دارند تاکید اجتماعی کارکرد و کالبدی ساختار تعامالت و همبستگی بر محققین از برخی رابطه، این در (.101: 1388

 از تواند می آیندفر این که ؛کنیم برقرار دوجانبه پیوند ،آن کالبدی شرایط و محله ساکنین بین یعنی(. 86: 1397 همکاران، و

 اثر ودخ احساس تقویت فرایند توانمندسازی رابطه، این در. گیرد صورت محله ساکنین محور اجتماع توانمندسازی طریق

 اب آنها حذف و آورندمی وجود به افراد در را قدرتی بی احساس که هاییوضعیت شناسایی توسط کار این. است بخشی

 شودمی آنها بخشی اثر موجب که افراد نیاز مورد اطالعات تدارک غیررسمی فنون و زمانیسا رسمی هایشیوه از استفاده

 چندین القیت از که است اصطالحی محور، اجتماع توانمندسازی تر، کامل تعریف در(. 55: 1391 ابراهیمی،).است پذیر امکان

 دهش اجتماعی توسعه بحث وارد اجتماعی مددکاری و اجتماعی سازماندهی سالمت، آموزش اجتماعی، روانشناسی رشته،

 شارکتیم و غیرمتمرکز رویکردی ،محلی توسعة با آن ارتباط و محور اجتماع توانمندسازی اصوالً. (Bonaiuto, 2005: 26)است

 بر عالوه ین،فقیرنش هایمحله در اقتصادی توسعه و مالکیت حق تأمین با رابطه در که است ارتقابخشی مکمل نوعی به و است

 و اقدام هایِاولویت تشخیص برای ریزیبرنامه فرآیند در محله ساکنان شدن درگیر ضرورت محله، وسازساخت در مشارکت

 مبنا دارایی. 1 :از عبارتند توانمندسازی هایمؤلفه ترینمهم (.UNESCAP, 2015: 131)داندمی ضروری را اجرا در حمایت

 درونی منابع انکشاف .4.رمحو پروژه برابر در محور اجتماع.3.گراییفرآورده برابر در راییفرآیندگ .2 . مبنایی نیاز برابر در بودن

 .(35: 1387صرافی،) یکسویه کنندگی تأمین برابر در دوسویه گریتسهیل. 5.بیرونی منابع تزریق برابر در

 :غیررسمی اسکان توانمندسازی موانع

-می کمک آنها رشد و گسترش به که ایراننده نیروهای از بهتر درک به زنیا غیررسمی هایگاه سکونت مشکالت رفع         

 عدم با ارتباط در را مشابهی مشکالت هستند، رشد حال در غیررسمی جمعیت مناطق دارای که کشورهایی. دارد ،کند

 به شهری فقر و زمین مدیریت ناتمام سیستم و نامناسب فضایی ریزیبرنامه های سیاست قیمت، ارزان مسکن به دسترسی

 برخی در غیررسمی اسکان موانع و ها محدودیت بررسی با پژوهش، این در(. United Nations, 2017: 9)آورندمی وجود
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 24 تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع محور در مناطق اسکان غیررسمی....

 گردیده شناسایی یمغیررس اسکان مناطق توانمندسازی و بهسازی موانع ترینمهم بوستی و برنگ مانایوس، کابل، مانند شهرها

 :است

 و سرمایه و منابع اتالف علت به رسانیخدمات عدم واسطه هب غیررسمی هایگاه سکونت ساکنین شهری حق گرفتن نادیده -

 & Magalhaes)مهاجرین بین اجتماعی انکشاف و سازیظرفیت در ضعف - (.Fazli, 2016: 84)نشینی حاشیه به مردم تشویق

Eduardo, 2007: 5.) اجتماعی-کالبدی هتوسع در مشارکت جهت منطقی چارچوب و ساختار نبود ـ (Gulka, 2015: 5.) - 

 اقتصادی و اجتماعی توانمندسازی و کالبدی بهسازی منظور هب شهری مدیریت در عملکردی و ساختاری هایظرفیت نبود
(united nations development program, 2009: 129 .) 

 خارجی و داخلی گران پژوهش آن با مقابله ایرویکرده و «غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی» موضوع با ارتباط در      

 مطالعات تایجن .است شده آورده مهم تحقیقات از ای خالصه ،1شماره  جدول در که اند پرداخته آن پیرامون مطالعه به زیادی

 اختارس و فقر همچنین و اراضی کاربری کنترل در شهری مدیریت ضعف از ناشی رسمی غیر اسکان که دهد می نشان پیشین

 . است آمده بوجود شهری زندگی با ناسازگار تقریبا اجتماعی
 رسمی غیر اسکان توانمندسازی زمینه در خارجی و داخلی تحقیقات خالصه -1جدول

 نتیجه ها شاخص عنوان سال (ها)مولف 

جی
خار

 

 2015 خلیفه
 تکامل استراتژیهای ارزیابی

 ...اهمال از: رسمی غیر سکونتگاههای

 و مالی های ظرفیت

 شهر انسانی

 امور در مردم مشارکت توانمندسازی، عامل

 است شهری های بافت عمران و توسعه اجرائی،

 2016 فضلی
 غیر محالت رشد در پیشرو عوامل

 کابل در رسمی

 فیزیکی، اجتماعی،

 اقتصادی

 آن، عامل و است رسمی غیر کابل درصد80

 است گسترده مهاجرت شهری، مدیریت ضعف

 2017 1بودییانتینی
 اسکان برنامه در جامعه توانمندسازی

 خودسرانه

 فردی رفتار مسکن،

 مدیریت جمعی، و

 نیازمند مسکن تامین برای فقرا توانمندسازی

 راهبردی اقدامات و دولت و مردم مشارکت

 و ماگالهاس

 2ادواردو
2007 

 مراکز در رسمی غیر محالت هایچالش

 برزیل مانائوس، بازآفرینی: شهری

 کیفیت ا،هزیرساخت

جتماازندگی،ساختار

 عی

 برای تسهیالت ارائه و مالکیت قانون کردن محکم

 فقرا به سالم خانه خرید

لی
اخ

د
 

 1388 محمدی
 پشتوانه: محور اجتماع سازی ظرفیت

 غیررسمی های سکونتگاه ساماندهی
 اجتماعی رویکرد

 شدن نهادینه و سازی ظرفیت سامانه توسعه

 مردمی و ونیقان پشتوانه با محالت نوسازی

 و زالی

 همکاران
1394 

 و ساماندهی طرح بر نقدی و ارزیابی

 غیررسمی هایسکونتگاه توانمندسازی

-اجتماعی کالبدی،

 اقتصادی

 محالت هویت تخریب موجب کالبدی بسامانی نا

 گرددمی ساکنین دسازیندرتوانم ضعف و شهری

 و بذرگر

 همکاران
1396 

 یندفرا در شهری مدیریت سنجی ظرفیت

 غیررسمی، های سکونتگاه توانمندسازی

 ایران شهر پنج: موردی نمونه

 مشارکتی؛ شهرسازی

 شهروندی؛ آموزش

 درآمد پایداری

 اجتماعات در نافذ نهادهای مستلزم سازی ظرفیت

 رسان خدمات نهادهای و باال مشارکت با محلی

 است مردم با مرتبط شهری

 .1397، محققان عمناب از برگرفته ؛تحقیق مطالعات :خذمأ

 :تحقیق وشر

. است تحلیلی-توصیفی پژوهش نوع از حاضر تحقیق له،مسأ ابعاد و موضوعی گستره و شده مطرح سؤال به عنایت با          

 و موضوع ماهیت به توجه با. است گرفته بهره (پرسشنامه) میدانی و ای کتابخانه مطالعات روش از اطالعات گردآوری برای

                                                           
1 . Budiyantini 
2 . Magalhaes & Eduardo 
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 پرداخته آن نماگرهای و شاخص استخراج به کشور، سطح و جهان سطح در غیررسمی اسکان توانمندسازی اتمطالع سابقه

 .(2شماره  جدول). شد

 غیررسمی اسکان توانمندسازی های شاخص و ابعاد -2جدول

 مأخذ شاخص ابعاد

 ظرفیت

 سازی

 نگی،فره های فعالیت به رایشگ عمومی، نهادهای به هاخانواده گرایش روانی،-روحی سالمت امنیت، احساس

 و زمین قیمت مطلوبیت خانوار، های هزینه اشتغال، وضعیت عمومی، فرهنگی های فعالیت به درآمد صرف

 باییزی زمین، کاربری مطلوبیت معابر، شبکه مطلوبیت مالکیت، انتقال و حفظ سهولت بها، اجاره و مسکن

 امهبرن اجرای خانوارها، حمایتی چتر توسعه مومی،ع بهداشت وضعیت مسکن، کیفیت مطلوبیت محله، سیمای

 محلی نهادهای تشکیل به عمومی گرایشات زایی، اشتغال های

 و بذرگو ؛1388 محمدی،

 و رفعتیان ،1396 کاران،مه

  ؛1387صرافی، ؛1393 همکاران،
Perlman, 2014 

 افزایی هم

 نهادی

 متخصص، نیروی وضعیت ای، محله ایتیحم های صندوق توسعه محله، در عمومی گذاری سرمایه وضعیت

 عالیتف وضعیت غیررسمی، های سکونتگاه ساماندهی اقدامات فرهنگی،-اجتماعی و عمرانی بودجه در نابرابری

 گری لتسهی میزان سازمانی، بین ضعیف همکاری اداری، فرآیند بودن طوالنی شهری، توانمندسازی ستاد های

 مردم و نهادها بین

 ،1396 هکاران، و بذرگو

 ؛1393 همکاران، و رفعتیان

 ؛1392 همکاران، و پور ملکی

 ،1394 همکاران و تقوایی
Magalhaes & Eduardo, 

2007 

 مشارکت
 به مردم گرایش مذهبی،-مدنی مشارکت وضعیت سیاسی، مشارکت وضعیت یکدیگر، به مسئولین و مردم اعتماد

 شهری کنشگران با تعامل یکدیگر، با ساکنین اعیاجتم روابط وضعیت محله، از خارج با اجتماعی پیوندهای

 ؛1388 محمدی، ؛1382 صرافی،

UN-Habitat, 2003 

World Bank, 2006 

 آموزش
 توانمندسازی آموزش کیفیت ،(توانمندسازی متولیان)سازمانی توسط توانمندسازی آموزش کیفیت

 (نوجوانان جوانان، ،معتادان بزهکاران، خانواده، های گروه قالب در محله ساکنین)همگانی
Fazli, 20161382 احمدیان، ؛ 

 . 1397، محققان منابع از برگرفته ؛ تحقیق مطالعات : ماخذ

 هاشاخص و دیدگر استفاده شهری ریزی برنامه و شناسی جامعه اساتید از نفر 10نظر پرسشنامه روایی تعیین منظور به       

 این برای. شد استفاده کرونباخ الفای ضریب از تحقیق، پرسشنامه پایایی تعیین جهت همچنین. شد اصالح اساتید این نظر طبق

 0.832 با بربرا پژوهش های شاخص برای آلفا ضریب و گردید آزمون پیش ها، یافته تحلیل و بررسی از قبل پرسشنامه، منظور

 ناساکن همچنین و نخبگان و تخصصینم جمله از توانمندسازی امر اصلی کنشگران شامل پژوهش این آماری جامعه. باشد می

 دشواری به جهتو با. شد انجام برفی گلوله گیری نمونه غالب در متخصصین از گیری نمونه. است ایالم شهر در برز بان همحل

 حالتم ساکنین نمونه و شدند انتخاب پرسشنامه توزیع و مصاحبه برای نفر 25 تعداد متخصص، آماری جامعه با مصاحبه

 جدول از ستفادها با آماری نمونه عنوان به نفر 375 تعداد محله، نفری 18818 جمعیت تعداد به توجه با نیز رسمی غیر اسکان

 ساختاری /لمتقاب اثرات تحلیل و برازش نیکوئی تحلیل عاملی، تحلیل روش از هاداده تحلیل برای .گردید انتخاب مورگان

  .است شده استفاده

 :مطالعه مورد محدوده

 کشور غرب رد و استان غربی شمال محدوده در شهر این. است ایالم شهرستان و استان مرکز عنوان به ایالم شهر           

 و کتاره 120 وسعت با محله این. است گرفته قرار برز بان محله ایالم، شهر شرقی جنوب بخش در. است شده واقع ایران

 (.1395 ایران، آمار مرکز) باشدمی ایالم شهر رسمی غیر ناسکا هایمحله از یکی عنوان به نفر 18818 جمعیت
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 . 1397 نگارنده،: مأخذ ایران، کشور و ایالم شهر در برز بان محله موقعیت -1 شکل

 :پژوهش هاییافته

 اربرخورد خوبی برازش از پژوهش مفهومی مدل های شاخص دهد، می نشان 3جدول در برازش نیکوئی تحلیل           

 تأثیر تحت ایمجذورک اینکه، به توجه با. اند شده تبیین بخوبی تحقیق متغیرهای تجربی و نظری مدل انطباق نتیجه رد. است

 رابطه، این در .است ترضعیف برازش باشد، زیادتر هاهمبستگی این چه هر یعنی،. هست مدل در موجود هایهمبستگی مقدار

. اند رفتهگ نظر در( Kline, 2005; 201) 3 تا 1 برابر را آزادی درجه بر ئراسکو کای نسبت آل ایده مقدار محققین از برخی

 گفت وانتمی تناقص این رد برای. است نشده برازش خوبی هب دو کای شاخص که دهد می نشان ضابطه این نتیجه رو،ازاین

 .نمود پوشی مچش آن از توانمی CFI و RMSEA، GFI چون دیگری مهم هایشاخص داری معنی به توجه با که
 مفهومی مدل برازش نیکوئی های شاخص -3جدول

 نیکوئی های شاخص

 برازش

 نیکوئی های شاخص

 برازش
 نتیجه مالک مقدار شاخص

CMIN 

2χ 57/272 - 

 برازش

 نامطلوب
Df 74 - 

p.value 000/0 > 05/0 

df/2χ 136/0 1 3 تا 

RMR, GFI 

RMR 112/0 < 1 خوب برازش 

GFI 43/0 > 9/0 متوسط برازش 

AGFI 39/0 > 9/0 متوسط برازش 

PGFI 49/0 > 5/0 متوسط برازش 

RMSEA RMSEA 000/0 < 05/0 خوب برازش 

Baseline 

Comparisons 

NFI 75/0 > 9/0 متوسط برازش 

NNFI 75/0 > 9/0 متوسط برازش 

CFI 93/0 > 9/0 خوب برازش 

RFI 76/0 0-1 خوب برازش 

IFI 81/0 0-1 خوب برازش 

 . 76: 1388 لومکس، و شوماخر: ها مالک مأخذ
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 بـا تشـافیاک عـاملی تحلیـل از متغیرها تفکیک به محور اجتماع توانمندسازی هایعامل سهم نسبت نمودن مشخص برای      

 افزایی مه سازی، ظرفیت) چهارگانه های لفهمؤ عاملی، تحلیل محاسبات براساس. است شده استفاده چرخش روش از استفاده

 را محـور مـاعاجت توانمندسازی پذیری تغییر از درصد 41 از بیش ،(131/4)ویژه مقدار بیشترین با (مشارکت و آموزش نهادی،

 رینبـاالت 289/2 ویـژه مقـدار بـا« سـازی ظرفیـت» عامـل ،محـور اجتمـاع توانمندسـازی هـایعامـل بـین در. کند می تبیین

 متغیـر بیینت در« مشارکت» عامل سهم که است درحالی این. است داشته اجتماعی ندسازیتوانم تبیین در را( 893/22)واریانس

 نشـان رویـه نای. است نداده آن به امتیازی و کرده حذف را آن چرخش، مرحله در عاملی تحلیل که، بوده کم قدری هب وابسته

 روارزنجیـ پیونـد بـه توجـه بـا. اسـت پـذیری مشـارکت بـرز، بان محله در توانمندسازی ضعف و مانع ترینمهم که دهد می

 .است شده نیز نهادی افزایی هم و سازی ظرفیت آموزش، ضعف به منجر مشارکت ضعف فوق، لفهچهارمؤ

 چـرخش، حلـهمر بدون هاعامل سهم ،(2R)چندگانه همبستگی دوم توان یا استخراجی اشتراک بخش در اینکه، دیگر نکته      

 چه هر. ستا هاتغیرم ارتباط شدت کننده بیان مقدار این. است تحلیل قابل ها،عامل تمامی امتیاز و،ر این از. است شده محاسبه

 متغیـر بـر یریتـاث 5/0 از کمتـر عوامـل و. اسـت متغیر بر ثیرگذاریتأ در عامل بیشتر سهم دهنده نشان باشد بزرگتر 2R مقدار

 معنـی سـطح و( KMO =843/0)کفایت شاخص مقدار به توجه با. است شده آورده عاملها تفکیک به 2R مقدار. ندارند وابسته

 تـاثیر آماری جامعه اعیاجتم توانمندسازی روند بر هاعامل تمامی که گفت توان می مذکور، شکل در(  =000/0P-Value)داری

 در ،اسـت عیفض محله توانمندسازی روند در همچنان( 2R=593/0) مشارکت عامل که دهد می نشان 2R مقدار بررسی. دارند

 اجـرای مرحلـه در( 2R=807/0)سـازی ظرفیـت برز، بان محله توانمندسازی در عامل ترین مهم آماری، جامعه نظر از که حالی

 در دبایـ مطلـوب، وضـع بـه رسیدن نحوه و موجود وضع از مردم آگاهی و دانش افزایش یعنی. است توانمندسازی های طرح

 .گیرد قرار شهری مدیران و ریزان برنامه توجه مورد اول وهله
 غیررسمی اسکان تبیین در شاخص تفکیک به اجتماعی توانمندسازی سهم نسبت -4جدول

 (2R)چندگانه همبستگی )%(تجمعی واریانس )%(واریانس ویژه مقدار ها شاخص

 0/807 41/308 41/308 4/131 سازی ظرفیت

 0/795 64/201 22/893 2/289 نهادی افزایی هم

 0/753 77/554 13/353 1/335 آموزش

 0/593 -- -- -- مشارکت

 .1397 تحقیق، های یافته: مأخذ

 دهنده نشان که است درصد 76.8 برابر متغیرها ماتریس پرشدگی ضریب ساختاری/متقابل اثرات تحلیل مدل براساس        

 مستقیم تأثیرپذیری و تأثیرگذاری شهنق تحلیل در. است سیستم پایداری وضعیت و یکدیگر بر عوامل پراکنده و زیاد تأثیر

 عوامل این مجموعه و. هستند مستقل و ثیرگذارتأ های لفهمؤ توانمندسازی، متغیرهای اکثر که شودمی مشخص گانه 38 عوامل

 ساماندهی، اقدامات سازی مستند امنیت، متغیرهای میان، این در. هستند ثرمؤ غیررسمی اسکان محله توانمندسازی توسعه بر

 بر عالوه .هستند دووجهی متغیرهای عنوان به محلی نهادهای تشکیل و زایی اشتغال های برنامه ،اشتغال وضعیت آمد،در

 این .شوند می محسوب وضعیت دهنده تداوم و دارند توجهی قابل ثیرتأ نیز ها لفهمؤ سایر بر ها، لفهمؤ دیگر از ثیرپذیریتأ

 نشان. هستند برز بان محله غیررسمی اسکان توانمندسازی در اساسی مانع ه،محل بیرونی و درونی شرایط ثیرتأ تحت عوامل

 برنامه اجرای از مانع محله مشکالت و مسائل زمینه در گسترده مطالعات نبود و محله در بزهکاری و ناامنی وجود که دهد می

 رضایت موجود وضع از مردم شتغال،ا پایین ضریب و امنیت ضعف واسطه هب رابطه، این در شود، می اجتماعی و عمرانی های
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 است، نبوده ثیرتأ بی نیز محلی نهادهای عامل زمینه این در البته. دارند شهری مدیران با کمی بسیار مشارکت نتیجه در نداشته

 .است شده محله ساکنین مطالبات شدن مطرح و مردم مشارکت از مانع نهادها، قبیل این نبود که چرا
 گانه 38 عوامل مستقیم اثرهای تحلیل نتایج -5 جدول

 تاثیرگذاری متغیر نوع عامل  تاثیرگذاری متغیر نوع عامل 

ت
رفی

ظ
 

زی
سا

 

 4064843 وجهی دو امنیت احساس

 هم
یی

فزا
ا

 
ی

هاد
ن

 

 4281203 تاثیرگذار متخصص نیروی کمبود

 3440947 مستقل عمرانی بودجه بودن باال 4040540 وابسته وانی-روحی سالمت

 4639541 وجهی دو ساماندهی اقدامات سازی مستند 4613890 تاثیرگذار خانوادگی میعمو گرایش

 4141816 تاثیرگذار توانمندسازی ستاد بودن فعال 3729727 وابسته فرهنگی های فعالیت

 4957464 تاثیرگذار اداری فرآیند بودن طوالنی 4306275 وجهی دو عمومی فعالیت به درآمد اختصاص

 4921002 تاثیرگذار سازمانی بین همکاری 4802810 وجهی دو شتغالا وضعیت

 3777785 مستقل مردم و نهادها بین گری تسهیل 4319772 تاثیرگذار ....خانوار های هزینه

 4325343 تاثیرگذار بها اجاره و مسکن قیمت

ت
رک

شا
م

 

 4809443 تاثیرگذار مسئولین و مردم اعتماد

 3912219 مستقل سیاسی مشارکت 3880655 مستقل لکیتما انتقال و حفظ سهولت

 4175705 تاثیرگذار مذهبی-مدنی مشارکت 4169057 تاثیرگذار معابر شبکه مطلوبیت

 3573932 مستقل محله خارج با اجتماعی پیوندهای 3176289 مستقل زمین کاربری وضعیت

 3632522 مستقل محله اهالی اب اجتماعی روابط 4326003 تاثیرگذار محله سیمای زیبایی

 3848967 مستقل شهری کنشگران با تعامل 3974405 مستقل مسکن کیفیت مطلوبیت

 4427553 تاثیرگذار عمومی بهداشت وضعیت

ش
وز

آم
 

 4417410 تاثیرگذار سازمان کارکنان توسط توانمندسازی آموزش

 4728940 تاثیرگذار خانواده نمندسازیتوا آموزش 4548674 تاثیرگذار خانوارها حمایتی چتر توسعه

 4883884 تاثیرگذار بزهکاران توانمندسازی آموزش 4968459 وجهی دو زایی اشتغال های برنامه

 4239448 تاثیرگذار معتادان توانمندسازی آموزش 4551697 وجهی دو محلی نهادهای تشکیل

یی هم
فزا

ا
 

 4814855 تاثیرگذار جوانان توانمندسازی آموزش 4108181 تاثیرگذار محله عمومی گذاری سرمایه

 4425459 تاثیرگذار نوجوانان توانمندسازی آموزش 3774519 مستقل محله حمایتی صندوق توسعه

 .1397 تحقیق، های یافته: منبع

 این. است الگو وعن ود بر مبتنی غیرمستقیم تأثیرپذیری و تأثیرگذاری تحلیل در ساختاری /متقابل اثــرات تحلیل وشر        

 پایدار هایستمسی در .دهد می نشان را سیستم ناپایداری یا و پایداری میزان و متغیرها پراکندگی نحوه 2شکل مطابق الگوها

 فحهص قطری محور حول در متغیرها و بوده تر پیچیده وضعیت ،ناپایدار های سیستم در و  Lصورت به متغیرها پراکنش

 شناسایی و ارزیابی که دهندمی نشان را تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از بینابینی حالت مواقع بیشتر در رهامتغی و هستند پراکنده

 گزینش راهنمای میتواند که است شده ترسیم هایی راه نیز سیستم این در حال این با. دننمای می مشکل بسیار را کلیدی عوامل

 باشد، نسبی و ناپایدار باید روابط نوع اجتماعی، مطالعات در اصوالً  .(Godet, et al., 2003: 21)باشد  کلیدی عوامل شناسایی و

 توانمند طریق از که تغییراتی با و است متغیرها بین ناپایدار روابط نشانگر که. دارند قرار راستا یک در متغیرها ،2شکل مطابق

 . دکر خواهد تغییر متغیرها روابط نوع آید، بوجود برز بان محله و شهر در نهادی افزایی هم و سازی

 
 Godet et al, 2003: 22: مأخذ ناپایدار، و پایدار سیستم الگوی -2شکل 
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 به گرایش دهند،می نشان را بردار در شاخص سیر های جهت که رنگ آبی خطوط است، مشخص 3شکل در که آنچه        

 اپایدارین این. است ناپایداری سمت به تغیرهام کتحر که دهد می نشان رویه این. دارند برازش محور سیر در خطی حرکت

 وضعیت ترتیب، بدین .است غیررسمی اسکان محالت در اجتماعی زندگی وضعیت بهبود منظور هب توانمندسازی متضمن

 مشارکت یتتقو و توانمندسازی های طرح اجرای با .است آن ساختاری موانع برداشتن و توانمندسازی سمت به برز بان محله

 شاخص د،شو می دیده 3 شکل در چنانچه. رسید برز بان محله در ناکارآمد بافت مشکل حل به توان می مسئولین، با دممر

 هااخصش این که دهد می نشان روند این. دارند قرار بردار حاشیه در کاربری و متخصصین همکاری، بوروکراسی، امنیت،

 امنیت، ارتقاء برز،بان محله توانمندسازی الزمه نتیجه در. است امطلوبن همچنان محله در وضعیت و. ندارد بهبود به گرایش

 هاییکاربر عادالنه توزیع بهبود همچنین و همگانی، آموزش و توانمندسازی فرآیند در متخصص هاینیروی از استفاده

 .باشدمی خدماتی و عمومی

 
 .1397 تحقیق، های یافته: ذمأخ پذیری، تاثیر و تاثیرگذاری پالن در متغیرها پراکنش -3شکل

 در منظور، ینهم به. گرددمی تعیین موجود ساختاری روند براساس ،ها لفهمؤ بین روابط نوع تحلیل از بخش این در        

-می مشخص اآنه بین ارزیابی قابل هایرابطه مجموع از ،4شکل سطح در متغیرها مستقیم تأثیرگذاری در ارتباط شدت تحلیل

 بین ضعیف یهمکار جوانان، آموزش ها، طرح اجرای و تهیه اداری فرآیند بودن طوالنی اعتماد، امنیت، هایفهلمؤ  که شود

 بمنظور که دهد یم نشان امر این. هستند قوی و شدید بسیار روابط دارای زایی اشتغال هایبرنامه اجرای و بزهکاری سازمانی،

 و جوانان شآموز و بزهکاری اعتماد، امنیت، محور حول مدونی های رنامهب باید ابتدا ،غیررسمی اسکان محله توانمندسازی

 برای دهش شناسایی موانع اغلب که، این بعدی نکته. گردد تدوین شهری توسعه با مرتبط های سازمان عملکرد در بازنگری

 موانع ترینمهم که گفت توان می نتیجه در. دارند قرار نهادی افزایی هم و سازی ظرفیت متغیرهای ردیف در ،توانمندسازی

 .است دینها افزایی هم و اجتماعی سازی ظرفیت تقویت اجتماعی، تیرومح با برز بان غیررسمی اسکان محله توانمندسازی
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 .1397 تحقیق، های یافته: مأخذ متغیرها، بین یثیرگذارتأ روابط - 4شکل

 :پیشنهادها ارائه و گیرینتیجه

 و جتماعیا اقتصادی، ساختارهای ضعف واسطه هب نیز محله این که داد نشان مایال شهر در رزب بان محله وضعیت         

 حله،م این به ایالم شهری مدیریت توجهی بی علت به تدریج هب و. است گرفته شکل غیررسمی گاه سکونت بصورت کالبدی

 ضعف ناامنی، مانند اجتماعی های اریناهنج و ضعیف کالبدی و اقتصادی های زیرساخت با شهری ناکارآمد بافت یک به

 افزایی مه و سازی ظرفیت طریق از غیررسمی اسکان توانمندسازی بر نظری های یافته .است شده تبدیل... و محیطی بهداشت

 پژوهش لیلیتح های یافته. دارد کیدأت پذیرآسیب هایگروه آموزش و مسئولین و مردم بین مشارکت توسعه منظور هب نهادی

 افزایی مه مشارکت، آموزش، یعنی پژوهش هایلفهمؤ طریق از رسمیغیر اسکان توانمندسازی از درصد 41 که داد شانن نیز

 «مشارکت» و سهم بیشترین( 2R=807/0)«سازی ظرفیت» لفهمؤ میان این در .است تبیین قابل سازی ظرفیت و نهادی

(593/0=2R )فرضیه هب توجه با ترتیب بدین .است داشته برز بان محله اجتماعی توانمندسازی تبیین در را سهم کمترین 

 مندسازیتوان در ساختاری موانع ترینمهم نهادی افزایی هم و سازیظرفیت مشارکت، آموزش، ضعف اینکه بر مبنی پژوهش

 عنوان هب آماری جامعه نظر از فوق های شاخص که گفت توانمی ،باشد می برز بان غیررسمی اسکان محله در محور اجتماع

 اثــرات لتحلی روش براساس. گرددمی محسوب برز بان محله در ساختاری و محور اجتماع توانمندسازی در موانع ترینمهم

 هارحط اجرای و تهیه اداری فرآیند بودن طوالنی ،(4809443) اعتماد ،(4064843) امنیت هایلفهمؤ ،ساختاری/متقابل

 انمندسازیتو موانع ترینمهم عنوان به و هستند قوی و شدید بسیار روابط دارای (4814855) جوانان آموزش و( 4957464)

 یهاشاخص عنوان به کاربری و متخصصین همکاری، بوروکراسی، امنیت، شاخص این بر عالوه .هستند غیررسمی اسکان

 وضعیت .ندارد توسعه به گرایش هاشاخص این دهدمی نشان و اند، شده شناسایی متغیرها روابط بردار در ای حاشیه و پایدار

 متخصص هاییروین از استفاده امنیت، ارتقاء برز،بان محله توانمندسازی الزمه نتیجه در. است نامطلوب همچنان محله در آنها

 همین به .باشدمی خدماتی و عمومی هایکاربری عادالنه توزیع بهبود همچنین، و همگانی آموزش و توانمندسازی فرآیند در

 :سدر می نظر به الزامی زیر موارد به توجه رسمی، غیر اسکان توانمندسازی در مطلوب نتایج به رسیدن برای منظور
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 هب و رحط تهیه روند در ربطذی هایسازمان و غیررسمی اجتماعات ساکنین از اعم طرح ذینفعان تمامی دادن مشارکت 

 .طرح جرایا تا تهیه مرحله از ذینفعان این دادن مشارکت عبارتی

 ایجاد ترقاب گری، تسهیل تشویقی، سازوکارهای مانند برز بان محله ساکنین مشارکت جلب جهت سازوکارهایی ارائه 

 محله مشکالت بهبود راستای در محله مختلف های بخش بین در کردن

 رد رسمییرغ های سکونتگاه مشکالت رسیدگی جهت الزم قدرت و قانونی جایگاه دارای و مستقل نهادهای ایجاد 

 .محالت این مشکالت حل و بررسی جهت تخصصی و ویژه طور به ای محله شورای با هماهنگ و شهرداری داخل

 دلیل یراز توانمندسازی، هایبرنامه در فعال مشارکت برای آنها اعتماد جلب جهت ساکنین برای تصرف امنیت ایجاد 

 و اعتماد مانع امالک دادن دست از ترس که هاستآن بین در مسکن غیررسمی تصرف ناشی ساکنین مشارکت عدم

 .شودمی شهرداری با آنها ارتباط

 :خذمأ و منابع
 نامه پایان آباد،افغان محله: موردی نمونه غیررسمی، سکونتگاههای توانمندسازی راهکارهای بررسی :(1391) سمیه ابراهیمی، .1

 ، تهران. شهرسازی و معماری دهدانشک هنر، دانشگاه پور،برک ناصر راهنما ارشد،کارشناسی 

 .4و 3 شماره ،9سال. اندیشه دوماهنامه ها،حل راه و هاریشه نشینی، حاشیه :(1382) محمدعلی احمدیان، .2

 و غرافیاج مجله کرمانشاه، شهر نمونه غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازی کوتاه تجربه مرور :(1389) کیومرث ایراندوست، .3

 .59-78 صص ،20 شماره توسعه،

 های اهسکونتگ توانمندسازی فرایند در شهری مدیریت سنجی ظرفیت :(1396) علی سلطانی، و محمد رحیمی، ،محمدرضا بذرگر، .4

 .233-250 صص ،53  شماره. 15  دوره جغرافیا، نشریه غیررسمی،

 محالت زیتوانمندسا بر کیدتا با شهری توسعه استراتژی :(1394).جبار اصل، علیزاده و حسین خواه، حسینی ،مسعود تقوایی، .5

 .129-147صص ،15  شماره.  6  دوره فضا، جغرافیایی آمایش مجله شهری،

 غیر هایسکونتگاه محلی های ویژگی تحلیل :(1393).محمدرضا نژاد، حسین و حسین محمد یزدی، پاپلی ، حسین نژاد، حاتمی .6

 .9-23  صص ،2 دوره نوآوری، و ینیکارآفر مدیریت مجله مشهد، در محالت این با برخورد نحوه و رسمی

. AHP از استفاده با شیراز (CDSs) شهر توسعه هایاستراتژی تعیین و بندیاولویت :(1395) ببراز ،کریمی و محمدرضا. رضایی .7

 .60-43(. 24)شماره  7 سال ،شهری ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه

 وانمندسازیت در رویکردی مثابه به محلی اجتماعات سازی ظرفیت :(1393) .هاشم پور، داداش و زهرا ،خدایی مجتبی، رفعتیان، .8

 . (2)شماره  1 دوره اجتماعی، نهادهای شناسی جامعه فصلنامه اجتماعی، نهادهای

 غیررسمی هایسکونتگاه توانمندسازی و ساماندهی طرح بر نقدی و ارزیابی :(1394) نجمه چاره، و یوسف رحمتی، ،نادر زالی، .9

 .132-115 صص (.23)، شماره 6 ، سالشهری ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه(. بِس کتس)آبادمهدی محله موردی همطالع شیراز؛

 در تماعیاج همبستگی گیری شکل بر کالبدی ساختار نقش :(1397) راضیه ،خورشیدی و علیرضا ،فرد زاده عبداله ، علی ،شکور .10

 .96-85 صص ،(33)شماره  9 سال شهری، ریزی برنامه و پژوهش نامهفصل(. شیراز قصردشت محله: موردی نمونه) شهری محالت

 انتشارات قاسمی، وحید: ترجمه ساختاری، معادله سازی مدل بر ای مقدمه :(1388) .جی ریچارد لومکس، و. ای رندال شوماخر، .11

 ، تهران. شناسان جامعه

 .88-91صص ،(8)3 سال شهر، هفت فصلنامه نشینی،حاشیه هایویژگی :(1387). مظفر صرافی، .12

. رسمی یرغ اسکان و نشینی حاشیه مقاالت مجموعه ایران، در انگیخته خود اسکان های ویژگی بازنگری :(1382) مظفر صرافی، .13

 .توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه انتشارات:  تهران
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