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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  
  

 1395پاييز  44جغرافيا و توسعه شماره 

  11/06/1394: وصول مقاله 
  24/02/1395: نهايي  تأييد

  1- 24 :صفحات 
  

  راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با رويكرد اقتصاد مقاومتي 
  تهران شهر كالن: موردي ي مطالعه

  
 3رپو ،  صغري رمضان2ثاني دكتر محمد اسكندري ،1زاده دكتر عيسي ابراهيم

 
   چكيده

سازي  مقاومي اين الگو، ها ويژگياز . شود ها و تغييرات معرفي مي به عنوان مفهوم مواجهه با اختالالت، غافلگيري اقتصاد مقاومتي
جهاني فكركردن و محلي  -گرا  زا و برون ساز، مولد، درون هاي پيشران، فرصت بر نيروها و بخش تأكيداقتصاد ملي در برابر تهديدات، 

ه فضايي در گام نخست، اقدام به      متغي راين پژوهش با رويكرد توصيفي تحليلي و با استفاده از رگرسيون دو . است - نمودنعمل 
سپس به تبيين و سنجش اقتصاد مقاومتي با رويكرد محلي . شهر تهران نموده استدر آن با بافت فرسوده  ي يابي فقرا و رابطه سازمان

در اين راستا از ابزار . هاي اقتصاد مقاومتي در سطح محله نعمت آباد در جنوب تهران گرديد شاخصها و  مؤلفهاقدام به شناسايي 
ها و اطالعات نهادها و دستگاههاي متولي براي تحليل در  هاي عميق در سطح محلي و از داده محقق ساخته و مصاحبه ي پرسشنامه

از  1390تا  1375يابي فقراي شهري در شهر تهران از سال  كه سازمان دهد مينتايج نشان . تهران استفاده شده است شهر كالنسطح 
معنادار فضايي بين استقرار فقرا با بافت فرسوده در  ي به عبارت ديگر رابطه. تمركزگرايي آنها در بافت فرسوده درون شهر حكايت دارد

  . نمايد تر مي هاي فرسوده نمايان هاي اقتصاد مقاومتي را در بافت شهر تهران وجود دارد كه ضرورت اتخاذ سياست
زايي، كارآفريني و  هاي مولد بودن، درون مؤلفهمورد مطالعه كه شامل بافت فرسوده شهر تهران نيز است، با استفاده از  ي محله
هاي اجتماع        فعالي تهاي اخير با گسترش صنعت مبل و لوازم اداري توانسته است در قالب  هاي جمعي اقتصاد مقاومتي، در سال همكاري

هاي اقتصاد محلي در  ارزيابي ميزان شاخص. محور ساكنان خود را در مبارزه با فقر و تهديدات بيروني تا حدي خود را مقاوم نمايد
را در بين       اهمي تدهد كه همكاري جمعي براي كسب منفعت از دستگاهاي دولتي و شهرداري، بيشترين  مورد مطالعه نشان مي ي محله

ي نوسازي ها پروژهسسات غيردولتي، ترس از كمبود منابع مالي و طوالني شدن ؤدر سوي ديگر ايجاد نهادها و م. شته استشهروندان دا
شود كه  بنابراين پيشنهاد مي. باشند باد دارا ميآ هاي اقتصاد محلي را از نظر مردم محله نعمت در ميان شاخص      اهمي تكمترين 
اقتصاد محلي در قالب  ي امر بهسازي به بسترسازي توسعه مديريت شهري عالوه بر تسهيل ي سازان حوزه گذاران و تصميم سياست
 . هاي اجتماع محور كمك نمايند       فعالي ت

  .اقتصاد مقاومتي، اقتصاد محلي، فقر شهري، بافت فرسوده، تهران :ها كليدواژه
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
جهاني شدن اقتصاد  ،گسترش اقتصاد نئوكالسيك

در اين بين . ه دنبال داشته استها ب عرصه ي را در همه
دو گرايش متضاد در جهاني شدن اقتصاد وجود دارد 

ها در  ها و پيوند مكان       فعالي تكه اول تمركززدايي از 
. ها فرايند توليد مشترك و دوم تمركزگرايي مديريت

شهرهاي همانند نيويورك و لندن  بر اين اساس جهان
يد پراكنده از يك سو كنترل اطالعات و فرماندهي تول

را بر عهده دارند و از سوي ديگر با تمركزگرايي و 
توانند از  كنترل منابع مالي و بانكي اقتصاد جهاني، مي

 زايي نمايند آن به عنوان اهرم فشار استفاده و يا بحران
  ). 9: 1392صرافي، (

در اين بين كشورهاي مستقل و از جمله كشورمان 
پردازي و  به نظريه ها مكلف براي رهايي از اين بحران

آن  ي هاي جديد است كه نمونه الگوسازي در عرصه
مقاومتي است كه توسط نظام  اقتصاد ي نظريه

هاي اخير پيگيري  اسالمي ايران در سال جمهوري
اقتصادي سعي دارد ساختارهاي  ي اين شيوه. شود مي

موجود برگرفته از اقتصاد كالسيك و نئوكالسيك را 
كاهش وابستگي به اقتصاد  تغيير دهد و در ضمن

فريني پايدار آسازي توسعه و كار محصولي به بومي تك
كه  كند ميذهن خطور  ال بهؤس. اي دارد توجه ويژه

به  تواند ميريزي و مديريت شهري چگونه  دانش برنامه
  . تحقق اين رويداد كمك نمايد

 گام نخست رسد كه اين دانش در نظر مي  به 
هاي موجود  شناخت ظرفيتو   به تبيين تواند مي

اجتماعي، اقتصادي، نهادي و كالبدي اجتماعات 
شهري در راستاي نيل به اقتصاد مقاومتي كمك و 

ريزي نظري انجام دهد و سپس راهكارهاي  پايه
عملياتي نمودن آنها را در شهر فراهم نمايد، زيرا ابزار 

كالبدي را فضايي توانمندي همچون محله و مداخالت 
هاي  توجه به سرمايهتواند با  دارند كه مي در اختيار

طبيعي، اجتماعي، فيزيكي، فرهنگي و انساني موجود 
ها داشته  برداري بهينه از اين سرمايه در خود، بهره

و مقدمات و  )Phillips& Pittman, 2009: 3( باشد
بستر اقتصاد مقاومتي را در فضاهاي متعلق به خويش 

ا، تهديدها و نقاط ه شناخت ضعف. را فراهم نمايند
قوت و فرصت از الزامات اساسي اقتصاد مقاومتي 

ريزي شهري شناخت  باشد كه از منظر برنامه مي
در اينجا بافت ( پذير هاي آسيب ها و پهنه حوزه

جزيي از اقدامات اجرايي است، زيرا كه در ) فرسوده
ها بيشترين  برابر هر تغيير و غافلگيري اين بافت

ها با توجه به  اين گونه بافت. نندبي ها را مي آسيب
ي كالبدي همانند عمر و كيفيت ابنيه، ها ويژگي

 كاره سيسات ايمني، نوع مصالح بأها و ت زيرساخت
از (رفته، عرض معابر از يك سو و مسايل اقتصادي 

و اجتماعي از ) جمله استقرار ساكنان كم بضاعت مالي
 رود كه در طرف ديگر با خطرات بيشتري گمان مي

رسد  به نظر مي. رو باشند ها روبه مواقع خطر و شوك
تهران براي دستيابي  شهر كالنكه مديريت شهري در 

 جمهوري 1404اندازهاي  به شهر پايدار و نيل به چشم
اسالمي ايران و تحقق اقتصاد مقاومتي نيازمند نگرشي  

اله خود مبين أاين مس. متفاوت از نگرش كنوني است
به عنوان مثال در . اضر استنوآوري در پژوهش ح

شرايط كنوني، قريب نيمي از واحدهاي مسكوني شهر 
ويژه سازه  تهران به دليل عدم رعايت مالحظات فني، به

دوام، در  دوام و كم نامناسب و استفاده از مصالح بي
غيرمقاوم و ناپايدار و يا به لحاظ اقتصادي  ي برابر زلزله

ها خود  ن فرصتداد  ساكنان آنها در معرض از دست
اين سكونتگاههاي ناپايدار، گرچه در كمتر از  .هستند

 40يافته ولي بيش از  درصد وسعت شهر، تمركز 20
هاي  شهر را با ويژگي درآمد كم      ًعمدتا       جمعي تدرصد 

اقتصادي متمايز در خود جاي داده است  -اجتماعي
توجه صرف به ابعاد كالبدي  .)70: 1393ثاني، اسكندري(
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اقتصادي و اجتماعي  به مسايلتوجهي  يو ب ها بافت
 .اي مناسب را در پي نخواهد داشت    ً      عمال  نتيجه

وسيعي از  ي شهري كه گستره ي هاي فرسوده بافت
جنوبي آن  ي شهر تهران را به ويژه در نيمه ي محدوده
دليل  به) 41: 1390 و پژوهان، جهانيان(گيرند  دربرمي

بود خدمات و هاي كالبدي، كم فرسودگي و نارسايي
-  زيست  شهري مناسب، شرايط نامطلوب  هاي زيرساخت
و مسايل اجتماعي و اقتصادي ) انواع آلودگي(محيطي 
در جهت  يو اقداماتدهي نيازمند سامانشدت  عديده، به

  . باشند هر چه بيشتر مي وريآ تاب
مقاومتي  از سوي ديگر يكي از اهداف اقتصاد    

هاي اقتصادي است كه  ت     فعالي مشاركت آحاد مردم در 
ريزي محلي و بومي  توان گفت در آن برنامه نوعي مي به

بر اين مبنا، عمل و . متمركز غلبه دارد ريزي برنامهبر 
اش  روز توجه بايد روزبه ميريزي در كشور  تئوري برنامه

را به تمركز بر روي درگير كردن اجتماعات محلي در 
ريزي  ن برنامهريزي با تعابيري همچو فرايند برنامه

صرافي و ( باال باشد افزا و از پايين به غيرمتمركز، اندك
ي مبازره با فقر نيز ها برنامهدر . )305: 1394همكاران، 

بايد در نظر گرفته شود يعني حركت از  همين رويه مي
گيري فقر  سمت استراتژي باال به پايين از درك، اندازه

ي و و گروههاي ذينفع به سمت مشاركت حداكثر
انعكاس اين . ديدگاههاي مبتني بر اجتماع محلي

هاي مبارزه با فقر  ريزي و برنامه تغييرات در رويه برنامه
شان  زياد بر تجربيات فقرا و دانش دروني تأكيدشهري، 

است كه در آن فقرا به عنوان بازيگران كليدي در 
ها و كمك براي  سازي فقر، شناسايي اولويت مفهوم

هاي محلي كاهش فقر نقش پيدا  طراحي استراتژي
 نمايد تري را از فقر حاصل مي كرده و درك گسترده

)Beard, 2007:607.(  اين روش مردم محور كاهش
هاي كاهش  دهد كه نه تنها فقرا به تالش فقر نشان مي
كنند بلكه هم ظرفيت و هم منابع الزم  فقر كمك مي

 ;Chambers,1997:10( براي انجام اين كار دارند

Rakodi & Lloyd-Jones, 2002:41( .ال ؤرو س از اين
ريزي محلي مردم  اصلي تحقيق اين است كه برنامه

تواند در  مورد مطالعه چه نقشي مي ي محور در محله
دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي داشته باشد؟ اما 

گزيني فقرا در سطح شهر  ال روند مكانؤدر كنار اين س
ا بافت فرسوده نيز مورد مطالعه آنها ب ي تهران و رابطه

به عبارت ديگر هدف، . و بررسي قرار گرفته است
تبيين و پيشنهاد اجراي اقتصاد مقاومتي با رويكرد 

شهر تهران به  ي ي بافت فرسودهها پهنهمحلي در 
  . مثابه راهكاري براي مقابله با فقر شهري است

  
   پژوهش ي پيشينه
ن بار توسط مقام اقتصاد مقاومتي براي اولي ي ايده

فرينان مطرح آدر جمع كار 1389عاليه نظام در سال 
هاي كلي آن در قالب  نيز سياست 1392و در سال 

نيكواقبال و كريمي نيز . هاي كالن ابالغ شد سياست
ريزي در ايران، ابزاري براي تقويت  شناسي برنامه آسيب

 1393صادرات را در سال  ي اقتصاد مقاومتي و توسعه
  . اند طالعه قرار دادهمورد م

 نياز دهد كه پيش نتايج اين تحقيق نشان مي

 اقتصادي، هاي برنامه پيشرفت و ها هدف به دستيابي

 پشتيباني و اين است شهروندان پشتيباني و آگاهي

 كارهاي و ها به برنامه مثبت ديد و اعتماد پرتو در تنها

   .)84: 1394نيكواقبال و كريمي،(آيد  مي دست به دولت
شناسي  رهبر و همكاران نيز رهيافتي بر هستي 

اقتصاد مقاومتي، تالشي در جهت نگاه اسالمي به گذار 
اجتماعي را مورد مطالعه قرار  -هاي اقتصادي سيستم

 همواره بايد مقاومتي دهد اقتصاد اند كه نشان مي داده

سياسي  اجتماعي،فناورانه، عوامل از اي شبكه  پيچيدگي
 و بيني جهان يك عنوان به را يعيماوراءالطب حتي و

رهبر و ( باشد داشته نظر مد سودمند، زمينه ذهني پس
درخشان از منظر توليد نفت به  ).136:1393 همكاران،

اي قراردادهاي  اقتصاد مقاومتي نگاه داشته و در مقاله
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

رويكرد : ياد برداشتدنفتي از منظر توليد صيانتي و از
نتايج . ه قرار داده استاقتصاد مقاومتي را مورد مطالع

دهد كه در توليد نفت در  ايشان نشان مي ي مطالعه
افزايي مديريتي،  ايران و قراردادهاي مرتبط با توان

المللي و  نسلي، رسيدن به جايگاه بين  بين عدالت
هاي شركت نفت ايران لحاظ نشده ادرقابتي در قرارد

   داقتصاد مقاومتي مغايرت دار با الزامات        ًكه اصوال 
  ). 7: 1393 درخشان،(

بررسي و تبيين الگوي اقتصاد مقاومتي در اقتصاد 
ديگري بوده است كه فشاري و  ي ايران عنوان مقاله

 ضمن پژوهش اين. اند پورغفار مورد مطالعه قرار داده

 همچنين و مقاومتي اقتصاد بيان مفهومي و تعريف

 راهكارهاي ي ارائه به آن هاي مؤلفه و ها شاخص

 حل راه و مقاومتي فرهنگ اقتصاد ترويج براي مناسب

 ظرفيت و توان تقويت همچنين و ها تحريم با مقابله

   ).29: 1393فشاري و پورغفار،( پرداخته است توليدداخلي
ها از يك سو و  ريزي ها و برنامه گذاري سياست 

سازي از سوي ديگر به عنوان مهمترين عوامل  فرهنگ
اين نتايج پژوهش . اشندب اجراي اقتصاد مقاومتي مي

عنوان بررسي نقش عوامل  ي و همكاران تحتزفيرو كام
در اقتصاد بدون نفت در الگوي اقتصاد مقاومتي بوده 

 ي عمده تفاوت ).72: 1392ي و همكاران،زفيرو كام( است
ها، پيشنهاد شروع از سطح  پژوهش مقاله با ساير  اين

افزا  اال و اندكاز پايين به ب ريزي برنامهبر  تأكيدخرد و 
  .است

  
   مباني نظري پژوهش

  ي آنها مؤلفه، ابعاد و اقتصاد مقاومتي
مقاومتي گفتمان و الگويي اقتصادي مديريتي  اقتصاد  

ي در برابر               ّسازي اقتصاد مل  است كه ضمن مقاوم
تهديدات و توان تحريم شكني، با رويكرد عقب راندن 

گرا  و برون زا ساز،مولد،درون رو، فرصت نظام سلطه، پيش
و  اي ريزي منطقه له در سطح برنامهأاين مس .است

بيني،  محلي به توانايي يك منطقه يا محله در پيش
  آمادگي، پاسخ و بهبود به يك اختالل است

 Foster, 2007: 14)(.  
سوزان فاينشتاين پا را از برگشت به وضع گذشته 
فراتر گذاشته و از آن به عنوان توانايي سازگاري و 

    كند ها ياد مي جغرافيايي با شوك يزواري يك فضاسا
)Fainstein, 2014: 157( .  

توان روند توسعه  ريف به خوبي ميادر اين تع     
زاي كشور و جهاني فكركردن و محلي عمل  درون

. )78: 1392 اطاعت و همكاران،( نمودن را مشاهده نمود
له ديگر برخالف تصور برخي كه اقتصاد مقاومتي أمس

دانند حفظ روند رو به رشد  را شبيه اقتصاد رياضتي مي
هاي  دنبال فرصت  كه دايم به كشور است  اقتصادي

به عبارت ديگر در اقتصاد . است دروني و بيروني
نظر                                           مقاومتي هم روند رو به جلوي اقتصاد كشور مد 

پذيري كشور در تمامي  است و هم كاهش آسيب
هاي متنوع اقتصاد  ختوان پاس در شكل زير مي. ها حوزه

ها مشاهده  اي را در پاسخ به شوك ي و يا منطقه  ّمل 
در شكل نخست اقتصاد پس از وارد شدن شوك . نمود

خود را بر  ي به روال قبلي خود بر گشته و روند توسعه
شكل دوم و سوم . دهد مبناي قبل از شوك ادامه مي

پس از شوك اقتصاد توان حركت به گذشته را از 
. و توانايي برگشت به شرايط قبلي را ندارددست داده 

اين در حالي است كه در شكل سوم بر روند بحران 
در نهايت شكل چهارم اقتصاد عالوه بر . شود ميافزوده 

قبلي  ي به فراتر از توسعه كند مياين كه بحران را رد 
  . رسيده و از بحران براي خود فرصت فراهم نموده است
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  
  ها اي به شوك هاي پاسخ اقتصاد محلي و منطقه گونه: 1شكل

   1395نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

توان در چهار حوزه  اركان اقتصاد مقاومتي را مي  
بندي نمود كه استفاده از اقتصاد دانش بنيان،  تقسيم

ي و در نهايت                               ّمديريت مصرف، حمايت از توليد مل 
نمودار (اقتصاد را مردمي كردن تكيه داشتن بر مردم و 

البته عملياتي نمودن اين اركان الزاماتي ). شماره يك

قانون اساسي، الگوسازي 44 دارد كه اجراي واقعي اصل
سازي در حوزه مصرف، نهادسازي و تصويب  و فرهنگ

قوانين الزم، اصالح نظام بانكي، حمايت از صنايع 
ترين كوچك و متوسط و مديريت و حكمروايي از مهم

 .الزامات است
  

 
  اركان اقتصاد مقاومتي :1نمودار 

   1395نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

الگو براي رسيدن به اقتصاد  5در اين ميان     
مقاومتي پيشنهاد شده است كه به صورت خالصه به 

نخست اقتصاد موازي است كه . شود ميآنها پرداخته 

نقالبي، مردم بيشتر بر نهادگرايي به ويژه نهادهاي ا
در اين رويكرد اين نهادها . دارد تأكيدنهاد و خصوصي 

  .باشند ميرسمي دولتي  مكمل بخش

عه
وس

 ت

عه
وس

 ت

عه
وس

 ت

 زمان

زمان زمان

 زمان

 شوك
 شوك

 شوك شوك

عه
وس

 ت
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 از دوم ترميمي است الگوي اقتصاد دوم رويكرد     
  پي در كه است  اقتصادي از عبارت  مقاومتي اقتصاد
 ساختارها ترميم و گيري زدايي، خلل سازي،آسيب مقاوم

 سازي مقاوم و ترميم ستا اقتصادي نهادهاي و

 نيازهاي برحسب كشور و اداري اجرايي ساختارهاي

 از دور امري هم مكان و زمان مقتضيات و مختلف

 هايي دوره در نيز يافته توسعه كشورهاي. نيست ذهن

 سازي مقاوم به مجبور خود اقتصادي تاريخ از

 پس غرب مثال عنوان به شدند؛ ساختارهاي اقتصادي

جايگزيني  به اقدام ،1983و  1979ي نفت وكش 2 از
 نمود نوين هاي سوخت ساير با فسيلي هاي سوخت

 نيز دالر 100باالي هاي قيمت با امروزه كه بطوري

  . )Innes, 2000: 205( شوندنمي نفتي شوك دچار
 متوجه مقاومتي، اقتصاد از سوم الگوي: سوم

 برابر در پدافندشناسي و آفندشناسي شناسي، هجمه

 دفاعي نام كه از آن به عنوان اقتصاد هجمه است
   اقتصاد      ًاساسا  كه است اين نيز الگو چهارمين. برند مي

اقدامي  و سلبي مدت كوتاه رويكرد يك تنها مقاومتي
 اقتصاد كه قبلي الگوي 3 خالفبر نيست؛ پدافندي
 دانستند، اين مي مدت كوتاه يا پدافندي يا را مقاومتي
 اسالمي جمهوري اقتصاد به كالن اندازيچشم رويكرد

 اين. شود مي را شامل بلندمدت اقدام يك و دارد ايران

 و باشد مياسال هم كه است ياقتصاد پي در رويكرد
در . را فراهم آورد منطقه اقتصاد نخست جايگاه هم

 بحث اصل. توسعه و وتحقيقكارآفريني نهايت  اقتصاد
 يكارآفرين همچنين و توسعه نوآوري،تحقيق، به مربوط
بر اين  .)33: 1393فشاري و پورغفار، ( است داخلي

اساس پژوهش حاضر در راستاي الگوي پنجم يعني 
كارآفريني و توسعه به ويژه در مناطق فرودست  اقتصاد

  .شهري است
  

  
  انواع الگوهاي كاربردي در اقتصاد مقاومتي :2نمودار

   1395نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

   گاه توسعه اقتصاد اجتماع محور محله تجلي
كردن  اقتصاد مقاومتي به جد دنبال بحث مردمي

. اقتصاد و مشاركت آحاد مردم در اقتصاد كشور است
له در فضاهاي شهري نياز به فضاي جغرافيايي أاين مس

من و أتواند م ريزان، محله مي دارد كه از ديد برنامه
اجتماع محور در سطح  هاي       فعالي ت ي رستنگاه توسعه

با رويكرد اقتصاد مقاومتي يك محله . شهر تعريف شود
اساسي دوام،سازگاري، آمادگي  ويژگي 5بايد  پايدار مي

ها و تهديدها، پايداري و استحكام داشته  در برابر شوك
  . باشد
 علوم محققان سوي از    ّ  محل ه، بيان مفهوم در    

 كه در است، دهش ارائه مختلفي تعاريف شهري مختلف

 اقتصاد
 ترميمي

دفاعي اقتصاد  اقتصاد
 كارآفريني

اقتصاد الگو

اقتصاد موازي

الگوهاي 
اقتصاد
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

 بين موجود هاي تفاوت برخي از جداي تعاريف تمام

 مورد اجتماعي و مكاني -جغرافيايي مفهوم دو آنها،

 در در اين بين بلوكلند. است گرفته قرار خاصي تأكيد

 در شهري مستحكم پيوستگي هم به از خود بررسي

 اجتماع، كه است اي معتقد فضايي محله قالب

 فرآيندي حاصل خود كه ستا شهري محله ي هنتيج

   ).Blockland, 2003: 12(آفريني است  محله از
 عبارت كه محله رسد مي نتيجه اين به كوك نيز     

 و زندگي از كار، مهمي بخش كه فضايي از است

 سازمان محله .شودمي انجام آن در شهروندان تجارت

 تجهيز و افراد وسيع براي شناخت مهمي اجتماعي

 از دفاع يا و توسعه كردن، فعال براي آنها اجتماعي

 شامل بيشتر بلكه سياسي، نوع از نه است كه حقوقي

زندگي  و اقتصاد فرهنگ، ي حوزه در انرژي و ماده
 از كه است نهادي محله، بنابراين. است اجتماعي

       فعالي ت ي هزمين توانند مي موضوعات و افراد آن طريق

 مؤثر تعامل يك قطرياين  از و گردانند فراهم را اوليه

 ايجاد آن وراي از و يا آن درون در را جمعي و فردي

   .)Cooke, 1980: 48( كنند
 به و بوده اجتماعي بر مهندسي رويكرد مبتني اين

 ابعاد به ذهني، هاي مقياس و كالن نگرش جاي

 .پردازد مي خرد و    ّ محل ي مقياس در زمان -مشخص فضا
 به پايين از ديريتو م ريزي برنامه نگاه رويكرد اين در

 نگرش توانمندسازي و مقتدرسازي، بر مبتني باال،
 هاي سرمايه انساني و منابع بر تأكيد مبنا، -دارايي

 است ها    ّ محل ه ساكنين جمعي مشاركت و اجتماعي
بر اين مبنا محله همانطور كه . )40: 1385 پور، حاجي(

نشان داده شده ) 2شكل ( در چارچوب مفهومي ذيل
هاي كليدي براي حصول به  پتانسيل است داراي

آوري و اقتصاد مقاومتي است از جمله بسيج  تاب
هاي كنش جمعي در  هاي عمومي محله، ظرفيت دارايي
حل تعارضات،  ها، كاهش خطرات و شوك ي زمينه

حمايت اجتماعي، مديريت منابع طبيعي، مديريت و 
وري از كاالها و خدمات عمومي محله  افزايش بهره

  (Rival,2009:20) است
  

  
  

  ها وري و مقاومت در برابر شوكآ ي كليدي در سطح محله براي تابها پتانسيل:3شكل
  )Béné et al, 2012(  1395نگارندگان،  : تهيه و ترسيم

  

  روش پژوهش

ي پژوهش ها يافتهكارگيري  هبا توجه به تالش براي ب   
هاي جامعه، پژوهش  زمنديدر حل مشكل و رفع نيا

كاربردي با روش توصيفي تحليلي محسوب  پژوهش يك
در اين زمينه ابتدا در اين تحقيق به روند . گردد مي

هاي اخير  دهه                          يابي فقرا در شهر تهران طي  سازمان

  تغييرات هاي و هزينهشدت 

ر    متغي  پايدار پذيرانعطاف   

پتانسيل جذب و بسيج 
 منابع

پذيري پتانسيل تطبيق  پتانسيل تحول 

 مقاومت
هاي تحول زا واكنش تعديل تدريجي   

 آوري و مقاومت محليتاب
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 ي شود و در گام بعدي بررسي رابطه پرداخته مي
يابي فضايي فقرا و ارتباط آن با بافت فرسوده  سازمان

. در سطح شهر تهران مورد واكاوي قرار گرفته است
گانه شهر تهران  22مكاني تحقيق مناطق  ي محدوده

ي براي شهر كالندر سطح ). 1نقشه شماره( است
هاي آن استانداردسازي شد  محاسبه فقر ابتدا شاخص

 اطالعات جغرافيايي ي و سپس با استفاده از سامانه
)GIS( ي هر يك از آنها سطح پراكندگ 1و تكنيك موران

 GEODAافزار  با استفاده از نرم. بررسي شده است
فقر و       متغي ره يعني دو      متغي ر همبستگي فضايي دو

در . بافت فرسوده مورد همبستگي قرار گرفته است
باد به عنوان يكي از آ نعمت ي سوم محله ي مرحله

مورد كار  ي محالت جنوبي تهران به عنوان محدوده
سازي  سنجش اقتصاد محلي شاخص براي ،انتخاب شد

شد و از طريق پرسشنامه موارد مطروحه مورد سوال 
ها در محله مورد مطالعه  تعداد پرسشنامه. واقع شد

مورد بوده كه با استفاده از فرمول كوكران  103
هاي  توان شاخص مي) 1(در جدول. محاسبه شده است

مورد استفاده براي سنجش و ارزيابي مقاومتي بودن 
در اينجا . تصادي محله مورد مطالعه را مشاهده نموداق

بايدمتذكر شد همچنان كه نتايج كار ديگر پژوهشگران 
هاي اقتصاد مقاومتي  اتخاذ سياست ي نشان داد الزمه

هاي صرف اقتصادي  در سطح محلي عالوه بر شاخص
ها همچون مديريت محلي و يا سرمايه      متغي ربايد ساير 

بنابراين سعي شده كه در . داجتماعي نيز دخيل باشن
االت مطرح شده در پرسشنامه به مباحث نهادي، ؤس

  . اجتماعي و فرهنگي نيز توجه شود

  

  
  گانه مناطق شهرداري تهران 22موقعيت  : 1نقشه 

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  رد مطالعهي اجتماعات محلي در محله موها       فعالي تهاي بكار رفته در سه حوزه  شاخص : 1جدول 

  اقتصاد محلي  اجتماعي محله ي سرمايه  مديريت محلي
ميزان همكاري جمعي براي كسب منفعت بيشتر از 

، ميزان ...)وام نوسازي، سوبسيد ( شهرداري يا دولت
همكاري گروهي در جهت اهداف محله، ميزان مشاركت در 

ي محيطي محله، ميزان زماني كه شهروندان با ها       فعالي ت
كنيد، ميزان  ميدر مورد مسايل محله صحبت  فرزندانشان

صرف زمان براي شركت در جلسات محلي از جمله 
شوراياري محله، ميزان صرف زمان براي جلسات دفتر 

هاي دولتي راجع به مسايل  بهسازي محله، رايزني با ارگان
محله در دو سال گذشته،كمك به پروژها و اقدامات در 

  مديريت محله حال انجام در محله، مشاركت در

هاي        فعالي تميزان كمك به 
مذهبي محله، ميزان صرف 

هاي ورزشي        فعالي تكمك به 
محله، ميزان مشاركت در 

سسات غيردولتي ؤنهادها و م
در محله، ميزان استفاده از 
خانه سالمت محله، ميزان 
مشاركت در مسجد محله، 

صرف زمان براي ديدار  ميزان
  با اقوام و آشنايان محلي

ن صرف زمان براي به دست آوردن ميزا
شغل جديد در صورت از دست دادن شغل 

هاي شغلي و تخصصي  اول، ميزان مهارت
ي فقير در ها ميزان كمك به همسايه .افراد

محله، ميزان قرض دادن و يا قرض گرفتن 
از آشنايان به صورت قرض الحسنه، ميزان 
كمك به افراد محله در مواقع حادثه، ميزان 

هيه جهيزيه نوعروسان، ميزان كمك به ت
مشاركت براي روابط كاري و اقتصادي با 
افراد محله، ميزان سپرده گذاري يا قرض 

الحسنه محله، ميزان  قرض صندوق گرفتن از
 زايي و مشاركت براي اشتغال  صرف
هاي اقتصادي زنان، ميزان مشاركت  فرصت

در تشكيل صنف محلي، ميزان مشاركت 
  محله براي ارتقاء اقتصادي

  1393نگارندگان، : مأخذ
  

 و تحليل  تجزيه
 1375هاي فقر در شهر تهران  فضايي شاخص توزيع

  1390تا 
و با توجه به اطالعات  ها به دليل كمبود آمار و داده

براي محاسبه  آوري شده، تركيبي از اطالعاتجمع
و  1390و  1385، 1375هاي  وضعيت فقر در سال

ب گرديد، كه خالصه آن سپس تحليل فضايي آن انتخا
) 2(همانطور كه در جدول . در جدول زير آمده است
شاخص  3شاخص فقر،  ي آمده است، براي محاسبه

  : كه عبارتند از ثانويه تعريف گرديد
وضعيت  -3 ،وضعيت درآمد -2وضعيت سواد،  - 1 

شاخص پس از  3واحد مسكوني كه ميانگين اين 
مايانگر وضعيت ها به عنوان ن استانداردسازي شاخص

در اينجا الزم به ذكر است، . فقر مناطق انتخاب گرديد
نرخ سواد به عنوان نمايانگر وضعيت سواد و نرخ 

شاخص  5اشتغال به عنوان نمايانگر وضعيت درآمد و 
تعداد نفر در واحد مسكوني، درصد  عد خانوار، ب 

واحدهاي  متر و كمتر، درصد 50 واحدهاي مسكوني
استيجاري پس   كمتر و درصد واحدهاياتاق و  1 داراي

گيري به  از همسوسازي، استانداردسازي و ميانگين
عنوان نمايانگر وضعيت فقر در واحدهاي مسكوني 

  .انتخاب شدند
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  محاسبه شاخص فقر در نواحي شهرداري تهران :2جدول 

 شاخص نهايي نوع اثر شاخص ثانويه نوع اثر شاخص اوليه

 + وضعيت سواد + نرخ سواد

شاخص فقر 
استانداردسازي و (

 )محاسبه شاخص

 + وضعيت درآمدي + نرخ اشتغال

 -  بعد خانوار

پس از تركيب با يكديگر و معكوس كردن 
ارقام شاخص وضعيت واحد مسكوني را 

 دهند تشكيل مي

+ 

 -  تعداد نفر در واحد مسكوني

 -  متر و كمتر 50درصد واحدهاي مسكوني 

 -  اتاق و كمتر 1راي درصد واحدهاي دا

 -  درصد واحدهاي استيجاري

 شد حذف اتاق و بيشتر5درصد واحدهاي داراي 

 حذف شد ت ساختمان          درصد مالكي 

 حذف شد     جمعي تتراكم 

  1393نگارندگان، : مأخذ   
  

  1375وضعيت توزيع فضايي شاخص فقر در سال 
بررسي فضايي شاخص فقر كه بر اساس جدول فوق    
ترسيم شده است و در زير آورده  1375اي سال بر

، علي رغم وجود برخي )2شماره  ي نقشه(شده است 
هايي كه به عنوان مثال در برخي نواحي  همجواري
شود، نشان از  مشاهده مي 6و  5، 3، 2، 1مناطق 

فضايي ندارد، اين امر در   خاصي در توزيع الگوي
داده است؛ موران نيز خود را نشان  ي سنجه ي محاسبه

به اين صورت كه ميزان موران براي شاخص فقر در 
محاسبه شده است و  -0,01نواحي شهرداري تهران 

ييد قرار أدر نمودار خروجي نيز الگوي تصادفي مورد ت
 .گرفته است

  
  1375شاخص فقردر نواحي شهرداري تهران در سال  :2 نقشه

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  1385فضايي شاخص فقر در سال  وضعيت توزيع -
توزيع  ي ها در بررسي نقشه همجواري نبيشتري   

مربوط ) 3شماره  ي نقشه( 1385فضايي فقر در سال 
متوسط است، به اين صورت كه محدود  ي طبقه به

وسيعي از نواحي واقع در بافت مركزي و شمالي شهر 
اي متشكل از برخي نواحي تهران و همچنين محدوده

 ي در جنوب غربي تهران در طبقه 20و  15،16
هاي طبقه باال  متوسط قرار دارند و الگويي از همجواري

شود، بر اين اساس و با توجه به  و پايين مشاهده نمي
شده است،  صفرموران كه برابر با  ي ميزان سنجه

توزيع فقر در  توان نتيجه گرفت كه الگوي فضايي مي
  .تصادفي بوده استنيز داراي الگوي  1385 سال

  

  
  1385شاخص فقردر نواحي شهرداري تهران در سال  :3 نقشه

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  1390وضعيت توزيع فضايي شاخص فقر در سال 
الذكر براي  ميزان شاخص فقر بر اساس مدل فوق

نيز محاسبه گرديد و بررسي نقشه حاصل  1390سال 

، با ميزان موران )4اره نقشه شم( دهد مياز آن نشان 
  .فقر در اين سال نيز داراي الگويي تصادفي است 0,01
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1390شاخص فقر در نواحي شهرداري تهران در سال  :4نقشه 

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

تحوالت فضايي شاخص فقر در : بندي  جمع -
  1390و  1385، 1375هاي  سال

          ً فقر، تماما   ي ندهده هاي تشكيل اگرچه زيرشاخص
اي بودند، همان طور  داراي الگوي توزيع فضايي خوشه

كه در صفحات قبلي بررسي شد، شاخص فقر در سه 
از الگوي تصادفي پيروي  1390و 1385، 1375سال 
اين است، كه  ي دهنده كرده است، اين خود نشان مي

هايي در نواحي وجود  ها تفاوت گذاري اليه هم در روي
به عبارت ديگر نواحي فقير در يك يا  داشته است،

ها در گروه فقيرها  چند زيرشاخص در ديگر شاخص
گذاري  جاي نگرفته است و اين باعث شده در روي هم

ها و محاسبه شاخص فقر، الگوي فضايي ديگر  اليه
از طرف ديگر تفاوت چنداني در ميزان . شكل بگيرد

رد سه سال بررسي شده وجود ندا                 سنجه موران در طي 
 صفر به 1375در سال  -0,01و ميزان سنجه موران از 

 1390در سال  0,01و در نهايت  1385در سال 
توان اين  تبديل شده است، بر اساس اين اراقام مي

                                          گونه نتيجه گرفت، الگوي پراكندگي فقر در طي 
هاي مورد بررسي از الگوي پراكنده به سمت  سال

است هر چند  اي و متمركز متمايل شدهالگويي خوشه
  .اين تغيير به آهستگي بسيار زيادي رخ داده است

  
                            خودهمبستگي فضايي دو متغي ره

                    فضايي دو متغي ره بين  ي در اين بخش رابطه   
اول  ي هاي مختلف و در مرحله شاخص فقر در دهه
دوم با  ي هاي شغلي و در مرحله پراكنش فضايي گروه

ررسي قرار بافت فرسوده شهر تهران مورد ب ي محدوده
       متغي ره  تفاوت اصلي اين بخش در دو. گرفته است

باشد، به اين  موران مي ي سنجه ي بودن محاسبه
خودهمبستگي فقر با  ي صورت كه در اينجا رابطه

تحليل فوق  .گيرد شاخص ديگري مورد بررسي قرار مي
ترسيم شده  GEODAافزار  گيري از نرم كه با بهره

  :باشد كه عبارتند از يخروجي اصلي م 3است، داراي 
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

اين نقشه نواحي شهرداري : بندي نقشه خوشه -1
نواحي  -1: كند خوشه تقسيم مي 5تهران را به 

اي پراكنده  نامعتبر كه در كنار هم به صورت خوشه
هايي كه تشكيل خوشه  اند در مقابل ساير ناحيه نشده
باال كه از نظر هر -نواحي باال -2اند و عبارتند از،  داده

 -نواحي پايين -3و شاخص مقادير باال را دارند، د
پايين كه از نظر هر دو شاخص مقادير پايين را 

 - نواحي باال -5باال و  -نواحي پايين - 4اند،  داشته
  پايين

اي را كه داراي نواحي: داري ميزان معني ي نقشه -2
اي هستند، بر اساس ميزان احتمال خطا  الگوي خوشه

)P( استبندي كرده  دسته. 

كه موقعيت نواحي :                      نمودار دو متغي ر موران -3
شهرداري را در نمودار و همچنين ميزان سنجه موران 

 .دهدنشان مي
 

 ي خودهمبستگي فضايي شاخص فقر و محدوده
  بافت فرسوده

سنجه موران در بررسي خودهمبستگي فضايي 
با مساحت بافت فرسوده  1390شاخص فقر در سال 

 0,0674ران كه به ميزان در نواحي شهرداري ته
اي را  محاسبه شده است، الگوي توزيع فضايي خوشه

دهد بلكه بر عكس حاكي از تصادفي بودن  نشان نمي
توان  بندي مي باشد، اما در نقشه خوشه آن نيز مي

- پايين ي نواحي واقع در شمال تهران را در خوشه

پايين قرار داد، يعني در اين نواحي شاخص فقر در 
هاي يني قرار دارد و در عين حال بافتسطح پاي
شهري نيز كم هستند، اما در بافت مركزي  ي فرسوده

باال قرار  -باال ي ناحيه در محدوده 9شهري تعداد 
هاي  ها ميزان فقر و مساحت بافت دارند كه در آن

اي كه در  فرسوده باال است، اين نواحي توسط نواحي
خود . اند دهباال قرار دارند احاطه ش -خوشه پايين

با  1385همبستگي فضايي شاخص فقر در سال 
هاي شمال تهران  هاي فرسوده در ناحيه مساحت بافت

پايين قرار دارند كه در آنها -پايين و باال-پايين
فرسودگي كم است اما مناطق با شاخص فقر زياد نيز 

اما در بافت مركزي شهري . در بين آنها وجود دارد
باال قرار دارند، به  -وشه باالناحيه كه در خ 9تعداد 
. اند باال احاطه شده -نواحي خوشه پايين ي وسيله

الگوي  ي دهنده نيز نشان -0,0505وجود موران 
نتايج خودهمبستگي فضايي شاخص . باشد تصادفي مي

هاي فرسوده در  فقر با مساحت بافت
 -بندي پايين وجود خوشه ي دهنده نشان1375سال

باال در  -گيري پايين شكلپايين در شمال شهر و 
وجود ضريب موران . مركزي شهر باشد ي محدوده
نيز اگرچه الگوي اين توزيع را در تصادفي  0,0688

توان نزديك  كند، اما اين توزيع را مي بندي مي دسته
  .اي دانست به توزيع خوشه
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  1390بافت فرسوده در شهر تهران در سال  ي محدوده :5 نقشه

  1393نگارندگان، : رسيم تهيه و ت
  

  
  با مساحت بافت فرسوده در نواحي شهرداري تهران) 1390(خودهمبستگي فضايي شاخص فقر  :6 نقشه

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  
  

  
  

  داري و نمودار موران ميزان معني: بندي خوشه ي نقشه :7 ي نقشه
  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 

  

  
  با مساحت بافت فرسوده در نواحي شهرداري تهران) 1385(مبستگي فضايي شاخص فقر خوده :8 ي نقشه

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داري و نمودار موران ميزان معني: بندي نقشه خوشه :9 ي نقشه
  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 

  

  
  

  مساحت بافت فرسوده در نواحي شهرداري تهرانبا ) 1375(خودهمبستگي فضايي شاخص فقر  :10نقشه 
  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
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  ...راهبرد تعديل فقر در محالت شهري با  

  
  داري و نمودار موران ميزان معني: بندي خوشه ي نقشه : 11نقشه 

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

 هاي محله محور براي مبازره با فقر شهري       فعالي ت
  ي اوليهها يافته

 ي جهت درك بهتر اين موضوع يعني نقش توسعه
هاي اجتماعات محلي در اقتصاد مقاومتي و به        فعالي ت

شهري ابتدا  محالت تبع آن كاهش فقر حاكم بر
ي فردي ها ويژگيرسد كه  ضروري به نظر مي

اي در  دهندگان بررسي شود تا شرايط زمينه پاسخ
ي ها يافته. توسعه يا عدم توسعه تا حدي روشن شود

درصد پاسخ  90 ي ر محلهددهد كه  توصيفي نشان مي
. اند دهندگان را مردان و مابقي را زنان تشكيل داده

درگروههاي سني نيز بيشترين فراواني مربوط به گروه 
درصد و سپس گروه سني  36ساله با  35-45سني 

بر بعد خانوار محله . درصد است 28سال با  35-25
عدي مورد بررسي ب      متغي ر. مشخص شده است 8/4

سواد است كه حاكي از آن است كه سطح افراد با 
 21و  36تحصيالت راهنمايي و ديپلم به ترتيب با 

. باشند درصد در محله داراي بيشترين تعداد مي
. درصد است 8درسطح تحصيالت دانشگاهي نيز تنها 

همين وضعيت در گروههاي شغلي محله نيز وجود 
دهندگان شغل  رصد پاسخد 65بيش از  كه بطوريدارد 

اند و بعد از اين گروه افراد  خود را آزاد بيان داشته
هاي بعدي قرار  بيكار، كارمند و خانه دار در مرتبه

هاي مهم در اين پژوهش      متغي ريكي ديگر از . دارند
، اما از آنجايي باشد ميميزان درآمد افراد و خانوارها 

خودداري  كه افراد جامعه از بيان ميزان درآمد خود
شان در  از خانوادهاند نمايند از نسبت مخارج به پس مي

ال شده است تا از اين طريق به صورت احتمالي ؤماه س
انداز در  نسبت مخارج به پس. پي به درآمد آنها ببريم

سه دسته موردپرسش واقع شده كه نتيجه حاصل از 
درصد خود را جزء  44آن بدين گونه بوده كه در محله 

درصد در حد متوسط و در  46اي كم درآمد، خانواده
 .اند درصد نيز درآمد مناسب تشخيص داده 10نهايت 
ي اوليه حاكي از ان است كه ها يافتهكلي از  ي نتيجه

اكثر افراد مورد پرسش واقع شده ميانسال، با سطح 
ي آزاد و ها                           ً       تحصيالت متوسط آموزشي، عمدتا  با شغل

. باشد مي) خودشان از نظر(پايين  درآمد متوسط روبه
هاي فردي  ترين مشخصه ي بيان شده مهمها ويژگي

تواند در موفقيت يا عدم  باشد كه مي ساكنان محله مي
 ي هاي اجتماع محور براي توسعه موفقيت برنامه

در . بسزايي داشته باشد تأثيراقتصادي در سطح محله 
بايد شناسايي اين  ريز شهري مي اين راستا برنامه

  .را در دستور كار خود قرار دهد ها ويژگي
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  ي اختصاصيها يافته
ي محلي براي نيل به ها ويژگيدر اين مرحله     

اقتصاد مقاومتي به سه دسته مديريت محله، سرمايه 
اجتماعي محلي و اقتصاد محلي تقسيم شده است كه 

بر . هر كدام داراي تعاريف عملياتي خاص خود هستند
سنجش هر كدام از آنها ها اقدام به  اساس ميانگين

بندي  كه دسته هرچند. بطور جداگانه شده است
هاي با توجه به همپوشاني و درهم بيرندگي آنها      متغي ر

مورد بررسي مديريت  مؤلفهاولين . بسيار مشكل است
هاي شهروندان در بهبود آن در        فعالي تمحله محور و 

مديريت محله . جهت ارتقاي اقتصادي محله است
وان كه از آن به عنوان عملي ياد شده كه ت محور مي

مردم محلي براي بدست آوردن اهداف مشترك به 
بر . دهند ويژه وقتي كه منافع مشترك دارند، انجام مي

با ميانگين ( هاي موردبررسي     متغي راساس ميانگين 
وضعيت پايين و نامناسب آن  ي دهنده ، نشان)4/1

ت كه از اين وضعيت حاكي از آن اس. براي محله است
گيري در سطح  سازي و تصميم يك سو فرايند تصميم

محلي شهري تهران چندان جايگاهي ندارد و در طرف 

امور محله و مشاركت  ي ديگر تمايل شهروندان به اداره
در آن پايين است و شهروندان به اين اعتقاد 

 ي توانند با مشاركت بيشتر در اداره اند كه مي نرسيده
به نظر . فيت زندگي خود بيفزايندمحله به ارتقاي كي

 ي مسألهرسد مشاركت كمتر در سطح محلي به  مي
گردد كه همه  سواري رايگان و يا مجاني برمي

هاي آنها در  شهروندان ترس از آن دارند كه از تالش
جهت منافع شخصي ساير افراد استفاده شود و نه 

بر اين اساس ضرورت دارد در . اهداف جمعي محله
حلي براي اداره كردن منابع يا منافع مديريت م

مشترك محلي اقداماتي صورت گيرد كه نقش 
مديريت محلي براي تعريف، حد و مرزهاي آنها بر 

. هاي موجود هر محله بسيار اساسي است اساس دارايي
همكاري  مؤلفههاي موجود در اين      متغي ردر بين 

هاي نظير  جمعي براي كسب منفعت از ارگان
ره داراي بهترين وضعيت است كه شهرداري و غي

تمايل افراد براي كسب امتياز براي خود  ي دهنده نشان
نچه لويئس در فرهنگ فقر آشان است كه با  و محله

  ).2نمودار (خود بيان داشته، سنخيتي ندارد 
  

  
  اداره و مديريت محله ي مؤلفهمورد مطالعه در  ي وضعيت محله :2نمودار

1393ان، نگارندگ: تهيه و ترسيم 
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اجتماعي  ي بعدي مورد بررسي سرمايه ي مؤلفه    
گروه  يمحلي است كه هدف آن سنجش نزديكي اعضا

ها، تجربيات و اطالعات در جهت  بر اساس تسهيم ايده
اين . سازي است بسيج منابع محلي و قدرت شبكه

. تري دارد قبلي جايگاه مناسب ي مؤلفهنسبت به  مؤلفه
ديدار با اقوام و  مؤلفهوجود در اين هاي م     متغي ردر بين 

هاي مذهبي در        فعالي تآشنايان و كمك به 
اين . ها دارند     متغي رترين وضعيت را در بين  مناسب

ت ترك در                                    وضعيت به بافت قومي محله و وجود قومي 
در طرف ديگر نيز عدم ارتباط . محله در ارتباط است

طح هاي غير دولتي و يا تشكيل آنها در س با سازمان
  ). 3نمودار (وضعيت را دارند  ترين محله پايين

  

 
  
  

  
  اجتماعي ي سرمايه ي مؤلفهمورد مطالعه در  ي وضعيت محله :3نمودار

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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نهايي اقتصاد محلي است كه نسبت به دو  مؤلفه
در اين . قبلي وضعيت به مراتب بهتري دارد مؤلفه
اقتصادي محله، روابط كاري و ارتقاء       متغي ر مؤلفه
هاي شغلي بهترين وضعيت را به خود اختصاص  مهارت
در ديگر سو دو عامل ميزان توانايي و اعتماد . اند داده

به نفس براي كار و ميزان ترس از طوالني شدن 

پروژها به ويژه در بحث نوسازي و بهسازي داراي 
رسد  مياول به نظر  ي  لهأمس. باشند ميكمترين امتياز 

ولي  گردد ميشخصي و تا حدي به اقتصاد كالن بر
و بسترسازي مديريت  دوم به روند تسهيل ي لهأمس

  ). 4نمودار ( گردد ميشهري براي نوسازي و بهسازي بر

  

  

  
  اقتصاد محلي ي مؤلفهمورد مطالعه در  ي وضعيت محله :4 نمودار

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  
  مورد مطالعه ي ي مورد بررسي در محلهها مؤلفهامتيازات در ميانگين  :5 نمودار

  1393نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

ها و  زمينه ي دهد كه در محله نتايج نشان مي    
هاي اجتماع محور وجود        فعالي ت ي بسترهاي توسعه

تواند در بسترسازي براي اقتصاد مقاومتي  دارد كه مي

. باشد، تحقق يابد تواند كه پايه آن نيز محلي مي
االتي مطروحه در ؤمشاهدات ميداني نگارندگان و س

آنها براساس  هاي پرسشنامه،حاكي از تالش
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. باشد هاي اجتماع محور براي كاهش فقر مي       فعالي ت
نكته قابل تامل در اين است كه در پنج سال گذشته 
ساكنان محله داراي پايگاه اقتصادي و مشاغل 

ي ها و نان، كارگري در كورهضايعات آهن  آوري جمع(
هاي اخير ساكنان محله  بودند ليكن در سال) آجرپزي

اند و به توليد و فروش  تغيير نقش اقتصادي داده
اين تغيير نقش با ظرافت . اند صنايع مبل روي آورده

زيرا با توجه به اينكه اين . خاصي نيز همراه بوده است
مان در لمحله از يك سوي با مركز اصلي و تخصصي مب

آباد فاصله زيادي ندارد و از  ايران و تهران يعني يافت
آباد اقدام به تهيه و توليد مبلمان به  سوي ديگر يافت

نمايد، ساكنان اين  تر مي                  ً     صورت تخصصي و بعضا  گران
ند كه گرفتقيمت  محله تصميم به توليد مبلمان ارزان

امروزه و در شرايط فعلي اقتصادي توانسته مشتريان 
اين تغيير نقش . دي از سراسر كشور را جذب كندزيا

ها  اي زايي بسيار مناسب براي ميانه عالوه بر اشتغال
براي بسياري از ساكنان محالت پيرامون نيز فرصت 

هاي اخير تعداد افراد  در سال. كاري پديد آورده است
مختلف صنعت توليد مبل و لوازم  يها شاغل در بخش

زايي،  ده كه عالوه بر اشتغالاداري در اين محله زياد ش
واني را براي خود محله نيز در پي اي فر ارزش افزوده
اين تغيير نقش داراي چند ويژگي اساسي . داشته است

هاي اقتصاد مقاومتي به آن اشاره  است كه در سياست
زا بودن، مشاركت آحاد مردم  شده است از جمله درون

اري و ريشه در روند توليد به ويژه افراد فقير، پايد
كردن كردن فقر از پايين و توسط خود مردم و كاهش 

. منابع مالي حاصل از فروش نفت وابستگي به
مشاهدات ميداني نگارندگان نشان داد كه اكنون عالوه 

ها توليدكننده و  گير تعداد كارگاه بر افزايش چشم
مبل در محله، حتي ي  كننده فروشگاههاي ارايه

نازل به عنوان انبارهاي هاي برخي از م پاركينگ
بنابراين . هاي مبل فروشي درآمده است مغازه
قيمت  شود اين محله با توليد مبل ارزان بيني مي پيش

تواند  ميآباد در آينده نه چندان دور  تر نسبت به يافت
) آباد يافت( تبديل به رقيبي براي مركز مبل تهران

غيير اهالي خود محله اين موفقيت را عالوه بر ت. شود
ي ها برنامهنقش، استقبال و مشاركت مردم محله از 

هاي  زيرا اجراي برنامه. دانند بهسازي مي نوسازي و
ها  گرفتن در مسير يكي از خروجي نوسازي دركنار قرار

جنوبي شهر تهران باعث تسهيل رفت و آمد مشتريان 
شده و بر رونق ) اعم از تهران و ساير مناطق كشور(

اين در حالي . دي آنها افزوده استكاري و جهش اقتصا
ي مجاور همچون محله ها است كه هنوز برخي محله

هاي اوليه از جمله كار در        فعالي تدولتخواه هنوز در 
آوري ضايعات آهن و نان  هاي آجرپزي، جمع كوره

كه بنا بر گفته خود اهالي پيشرفت  باشند ميمشغول 
راه نداشته هاي اخير به هم چنداني را براي آنها در سال

ها اعالم داشتند كه بر  است و حتي برخي در مصاحبه
هاي اخير  شدت و ابعاد فقر ساكنان اين محله در سال

اين در حالي است پايگاه قومي .  نيز افزوده شده است
و محل جغرافيايي براي هر دو محله مشابه است و اين 

آورد كه تفاوت دو محله از نظر  مي ال را پيشؤس
ي كاهش فقر ها ي اقتصاد مقاومتي و تالشها برنامه

اين مقاله تفاوت اين محله را در كنش جمعي . چيست
داند به نحوي كه آنها اكنون به فكر برپايي بورس  مي

هاي جانبي مرتبط  صادرات مبلمان، برگزاري نمايشگاه
ريابي در ساير مناطق كشور ابا محصوالت خود و باز

  . باشند مي
  

  نتيجه
با فقر شهري در ايران با ابزار نه مسير برخورد 

چندان پايدار و كارآمد توزيع ناچيزي از پول نفت 
ها و دستگاههاي               ً              باشد كه عموما  از طريق نهاده مي

هاي اقتصاد  مؤلفهدولتي صورت گرفته و ليكن به 
تواند در برخورد با فقر  و مكانيزمي كه مي مقاومتي

 دهد مين نتايج نشا. داشته باشند، توجهي نشده است
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روي از مسير قبلي و بدون توجه به  كه دنباله
هاي اقتصاد مقاومتي نه تنها مشكل فقر در شهر  مؤلفه

تهران را از بين نبرده بلكه بر شدت آن نيز افزوده 
                                       الگوي پراكندگي فقرا در شهر تهران در طي . است
به بعد از  1375ي مورد بررسي يعني از سال ها سال

و متمركز  اي هسمت الگويي خوشالگوي پراكنده به 
متمايل شده، هر چند اين تغيير به آهستگي بسيار 

اقشار   بين همبستگي كه. زيادي رخ داده است
دار به  لهأهاي مسكوني مس بافت ي و محدوده اجتماعي

 دهد ميويژه بافت فرسوده در تهران گرفته شد، نشان 
در                       ً                        كه اقشار فرودست عمدتا  در نواحي با بافت فرسوده

كنند كه دهه به دهه به سمت  شهر تهران زندگي مي
يكي از . در حركتند) جنوب هم شرق و هم(جنوب 
هاي اصلي عدالت اجتماعي مساوات در تهديد  مشخصه

نيز همگام در  شهري بايد فضاهاي است كه مي
هاي توسعه نيز بايد در اين حيطه  داري ازشاخصربرخو

رسد در شهر  نظر مي به. هم مساوات داشته باشند
تهران همزمان با حركت فضايي فقرا و تمركزگرايي 

هاي بافت فرسوده و مشكالت  آنها به سمت پهنه
تغيير نگرش  هاي فرسوده لزوم فراوان موجود در بافت

ويژه  هاي مديريتي شهري و اقتصاد شهري به هدر شيو
 ي مطالعه. ها ضروري است در موقع بحران و شوك

نشان داد كه اقتصاد مقاومتي مطالعه  مورد ي محله
كه  زيرا ريزي شود، محالت پي تواند در سطح مي

زا بودن، مشاركت آحاد  از جمله درون ييها ويژگي
مردم در روند توليد به ويژه افراد فقير، پايداري و 

كردن فقر از پايين و توسط خود مردم و  ريشه كردن
كاهش وابستگي به منابع مالي حاصل از فروش نفت 

اين . اي مبارزه با فقر و حتي كارآفريني را داردبر
له درست با الگوي اقتصاد مقاومتي كارآفريني، أمس

همانطور كه تحقيقات . تحقيق و توسعه همخواني دارد
نيز نشان داده بود ورود و اجراي اقتصاد   ديگران

هاي اقتصادي  ها و تحليل با شاخص             ًمقاومتي صرفا 

اعم از اجتماعي  ها اخصقابل تصور نيست بلكه ساير ش
به ويژه سرمايه اجتماعي، كالبدي، فرهنگي و نهادي 

در اين بين وظيفه مديريت شهري  .قابل تصور است
بخشي براي بهسازي و  عالوه بر تسهيل و سرعت

 ي نوسازي محالت فرسوده، توجه به توسعه
شروع  ي ي اجتماع محور به عنوان نقطهها       فعالي ت

اين شيوه در عين حال . اقتصاد مقاومتي است
 ي شيوه نتري ترين و مردمي هزينه كمپايدارترين، 

  . توانمندسازي و مقتدرسازي شهروندان شهر است
مورد  ي رو پيشنهادات ذيل در سطح محله از اين

  : درس مطالعه و شهر تهران مناسب به نظر مي

 رندسازي براي صنايع مبل محله به عنوان نيروي ب
  .پيشران تحول

 وخارجي براي  هاي فصلي نمايشگاه ايجاد
هاي جديد به ويژه در كشورهاي آسياي  بازاريابي

  .ميانه و برپايي بورس صادرات مبلمان
 بر الگوهاي  تأكيدگري محله و  تقويت دفاتر تسهيل

  .كارآفريني در اين دفاتر
  حكمروايي گذار از مديريت شهري و اتخاذ رويكرد

  .شايسته شهري
  

  منابع
 علي  ؛فرهاد دژپسند؛ القلم محمود سريع؛ اطاعت، جواد

بهروز  ؛وحيد محمودي  ؛مظفر صرافي؛تركماني ديني
مباني توسعه پايدار در ايران، نشر  .)1392(هادي زنوز 

 .تهران .چاپ اول .علم

 تهران،  شهر كالنفقر در). 1393(ثاني، محمد  اسكندري
 هاي مقابله با آن با تأكيد بر ها و رهيافت وضعيت، چالش

باد تهران، آ وسعه اجتماعات محلي موردشناسي نعمتت
دانشگاه شهيد . رساله دكتري به راهنمايي دكتر سجادي

 .تهران .بهشتي
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  و بررسي). 1390( پژوهانموسي جهانيان، وحيد؛ 
 تهران كالنشهر شهري فرسوده هاي بافت انواع بندي طبقه

 پژوهشي علمي آن، فصلنامه در راهكارهاي مداخله و

 .دوم شماره .سوم سال .انساني يايجغراف

 قراردادهاي نفتي از منظر  .)1393( درخشان، مسعود
 رويكرد اقتصاد مقاومتي،:ياد برداشتدتوليدصيانتي و از

شماره . سال ششم .فصلنامه مطالعات اقتصاد اسالمي دو
  .7- 52فحات ص .دوم

 بررسي و تبيين  .)1393( پورغفار ؛ جوادفشاري، مجيد
مقاومتي در اقتصاد ايران، مجله اقتصادي الگوي اقتصاد 

  .29- 40صفحات .6و  5شماره 
 الدين؛ اميرحسين رهبر ؛ اميرعلي سيفرهبر، فرهاد 

شناسي اقتصاد مقاومتي،  رهيافتي بر هستي .)1393(
هاي  جهت نگاه اسالمي به گذار سيستم تالشي در
 .علوم انساني شناسي اجتماعي، فصلنامه روش - اقتصادي

  .135- 161 فحات ص. 78اره شم .19سال
 شناسي  آسيب. )1393( يكريم؛غزاله اكبر نيكواقبال،علي

 و اقتصاد مقاومتي براي تقويت ريزي در ايران،ابزاري برنامه
پياپي ( 3شماره .وهشتم سال بيست.توسعه صادرات

  .84- 90فحاتص .)297
 علي بنيادي؛ سيده اشرف  ؛وزي، محمدحسنرفي كام

رسي نقش عوامل در اقتصاد بر .)1392( موسوي لقمان
 مجله اقتصاد در الگوي اقتصادمقاومتي، نفت بدون

  .59- 60صفحات .13 سال. اسالمي
 مبنا، محله ريزي برنامه .)1385(خليل پور، حاجي 

 نشريه. پايدار شهري مديريت ايجاد در كارآمد رهيافتي

 .26 شماره .زيبا هنرهاي

 ،يا ن توكليجميله  ؛صرافيمظفر مجيد؛  عبداللهي
 با آن بازتعريف و محله مفهوم نظري بررسي . )1389(

 هاي ايران، پژوهش شهري هاي محله شرايط بر تأكيد

 .تهران .72شماره .انساني جغرافياي

 ،درسنامه شهرنشيني در .)1392( مظفر صرافي
 .حال توسعه، دانشگاه شهيد بهشتي تهران در  كشورهاي

 محمد محمدنژاد؛  محمد شالي؛ علي ؛صرافي، مظفر
ثاني؛ زهرا خدابخشي؛ منصور سليماني  اسكندري

ها و نقش  پايداري شهر ايراني كندكاو در چالش .)1394(
 .ريز توسعه شهري، نشر علم برنامه
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