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ــداری توســعه  ــای ناپای ــه: یكــی از زمینه ه مقدم
ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــژه در كش ــهری به وی ش
گونــه ای از ســكونتگاهها بــا مشــكات حــاد و 
ــكان  ــه اس ــوم ب ــدة موس ــترش فزاین ــال گس در ح
فاقــد  و  خــودرو  ســكونتگاه های  غیررســمی، 
مقــررات نــام بــرد كــه بــا رشــد شهرنشــینی شــتابان 
ظاهــر شــده و بــه مــوازات افزایــش جمعیــت 
ــت و  ــده اس ــهرها ش ــر ش ــا دامن گی ــهری در دنی ش
مشــكات و نابرابریهــای زیــادی در ابعــاد كالبــدی، 
بــه  در كان شــهرها   ... و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
ــژه  ــر وی ــد تدابی ــذا نیازمن ــت، ل ــته اس ــراه داش هم
ــت.  ــهری اس ــای ش ــی در برنامه ریزیه و راهكارهای
راهكارهــای ارائــه شــده بــرای چاره جویــی، از 
ــازی  ــازی و توانمندس ــا بهس ــب ت ــذف و تخری ح
ــذر  ــوع داشــته اســت و در گ ــن ســكونتگاهها تن ای
ــا شكســت رویكردهــای پیشــین نســبت  ــان و ب زم
بــه چاره جویــی ســكونتگاههای غیررســمی، در 
ــكونتگاههای  ــازی س ــن توانمندس ــای نوی رویكرده
ــرمایه  ــت س ــر تقوی ــادی ب ــد زی ــمی، تأكی غیررس
ــرای بســیج  اجتماعــی و اســتفاده از ایــن ســرمایه ب

Introduction:One of the factors of 
unsus tainable urban development, 
especially in developing countries, 
is informal settlements which are 
developing in the cities alongside 
the increase in population and due 
to growing urbanization. Informal 
settlements create many problems 
and disparities with regard to physi-
cal, economic and social aspects in 
metropolises. Therefore, this requires 
the adoption of special measures and 
s trategies in urban planning. Proposed 
approaches to seek a remedy differ 
from omission and demolition to im-
provement and empowerment of these 
settlements. Therefore, over time and 
with the failure of pas t approaches to 
solve the problems of informal settle-
ments, new empowerment approaches 
emphasize on s trengthening the social 
capital and using this capital to mobi-
lize four other types of capitals (hu-
man capital, natural capital, financial 
capital and physical capital). Thus, the 
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چهــار نــوع دیگــر ســرمایه )ســرمایه انســانی، 
ســرمایه طبیعــی، ســرمایه مالــی و ســرمایه فیزیكــی( 
توانمندســازی  راهبــرد  بنابرایــن  اســت.  شــده 
ــات ســاماندهی اســكان غیررســمی  ــروزه در ادبی ام

ــی دارد. ــگاه باالی ــا جای در دنی
روش: روش پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی و بــه 
لحــاظ ماهیــت كاربــردی اســت. در ایــن پژوهــش 
جامعــة آمــاری، شــهروندان بــاالی 18 ســال در 
محلــه شــیرآباد شــهر زاهــدان اســت كــه بــا روش 
ــول  ــتفاده از فرم ــا اس ــی و ب ــرداری تصادف نمونه ب
كوكــران 384 نفــر به عنــوان حجــم نمونــه انتخــاب 

شــد.
ــد زیســت  ــا: شــاخص مشــاركت )در بع یافته ه
ــدی،  ــد كالب ــكاری )در بع ــاخص هم ــی(، ش محیط
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی(، شــاخص 
شــبكه های رســمی و غیررســمی )در بعــد كالبــدی، 
اجتماعــی و زیســت محیطــی( در شــرایط باالتــر از 
حــد متوســط، شــاخص مشــاركت )در بعــد كالبــدی 
ــدی،  ــد كالب و اجتماعــی(، شــاخص اعتمــاد )در بع
اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی( و شــاخص 
بعــد  )در  غیررســمی  و  رســمی  شــبكه های 
اقتصــادی( در حــد متوســط و شــاخص مشــاركت 
)در بعــد اقتصــادی( پایین تــر از حــد متوســط قــرار 
ــام  ــن تم ــاداری بی ــاط معن ــن ارتب ــد. همچنی دارن

ــاد توانمندســازی وجــود دارد. شــاخصها و ابع
كــه  اســت  آن  از  حاكــی  یافته هــا  بحــث: 
بیــن توانمندســازی و  ارتبــاط دو ســویه  یــك 
ــه  ــی ك ــر عامل ــی وجــود دارد و ه ســرمایه اجتماع
ســبب ســرمایه اجتماعــی شــود، توانمندســازی 
را نیــز افزایــش می دهــد و بالعكــس. بنابرایــن 

s trategy of empowering has a special 
place in the informal settlements litera-
ture in the world.
Method: This s tudy is descriptive-ana-
lytical and applicable. Through random 
sampling and Cochran’s formula, 384 
people 18 years old and above living 
in Shir-Abad quarter in Zahedan were 
chosen. 
Findings: The indexes of participa-
tion (in environmental dimension), co-
operation (in the physical, economic, 
social and environmental dimensions) 
and formal and informal networks (in 
the physical, social and environmental 
dimensions) were above average. The 
indexes of participation (in the physi-
cal and social dimensions), confidence 
(in the physical, economic, social and 
environmental dimensions) and formal 
and informal networks (in the eco-
nomic dimension) were average and 
the index of participation (in economic 
dimension) was lower than average. 
Moreover, there was a significant cor-
relation between all indicators and em-
powerment dimensions.
Discussion: The findings sugges ted 
that there is a two-way relationship be-
tween empowerment and social capi-
tal. Anything that causes social capi-
tal, also increases empowerment and 
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vice versa. Therefore, the conditions 
of Shir-Abad, as an example of urban 
margine neighborhoods, provide an op-
portunity to use s trategy of empower-
ment through social capital.
KeyWords: empowerment, feasibility, 
informal settlements, Social capital

شــرایط محلــة شــیرآباد به عنــوان یــك نمونــه 
ــتفاده از  ــكان اس ــران ام ــهری ای ــیه های ش از حاش
راهبــرد توانمندســازی از طریــق ســرمایه اجتماعــی 
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مقدمه 
ــای  ــود پدیده ه ــراه خ ــه هم ــه ب ــت ك ــی اس ــیوه زندگ ــی ش ــینی نوع شهرنش
ــه عبــارت دیگــر نتایــج و  ــرای زندگــی بشــر ایجــاد كــرده اســت؛ ب مختلفــی را ب
پیامدهــای شهرنشــینی ابعــاد مثبــت و منفــی مختلفــی داشــته اســت. یكی از مســائلی 
ــینی  ــوان حاشیه نش ــا عن ــده ای ب ــی دارد، پدی ــد عمیق ــهری پیون ــی ش ــا زندگ ــه ب ك
شــهری اســت كــه نمــود فضایــی رونــد شــهری شــدن فقــر، بــه مثابــه یــك الگــوی 
ــود  ــد را در خ ــًا كم درآم ــردم عمدت ــی از م ــل توجه ــش قاب ــژه، بخ ــكونتی وی س
ــی  ــكان جغرافیای ــه م ــا ك ــدی، 1384(. از آنج ــی و محم ــد )صراف ــكان داده ان اس
بســیاری از محله هــای حاشیه نشــین در شــهرها بــا بــروز معضــات شــهری پیونــد 
دارد بســیاری از مشــكات شــهری را بــه ایــن پدیــده نســبت می دهنــد. بــا توجــه 
ــن معضــات شــهری اســت؛  ــه اینكــه حاشیه نشــینی شــهری، یكــی از بزرگ تری ب
لــذا تاكنــون روشــها و دیدگاههــای مختلفــی ماننــد خانه ســازی، پاك ســازی 
ــكات  ــائل و مش ــل مس ــور ح ــه منظ ــكونی ب ــای مس ــا و گوده ــا و آلونكه زاغه ه
ــده اند؛  ــه ش ــت مواج ــا شكس ــه ب ــت ك ــده اس ــه ش ــینی ارائ ــی از حاشیه نش ناش
بنابرایــن راهبــرد توانمندســازی بــه منظــور تقلیــل نابرابریهــای كالبــدی، اقتصــادی، 
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اجتماعــی و ... امــروزه در ادبیــات ســاماندهی اســكان غیررســمی در دنیــا جایــگاه 
ــای  ــرای ارتق ــازی ب ــازی، زمینه س ــره، 1386(. توانمندس ــو و می ــی دارد )قرخل باالی
شــرایط اجتمــاع محلــی از راه گســترش و به كارگیــری ظرفیتهــای موجــود اســت. 
ــرای  ــی ب ــه چاره جوی ــته ب ــای گذش ــا شكســت رویكرده ــان و ب ــذر زم ــذا در گ ل
ــن توانمندســازی ســكونتگاههای  ــای نوی ســكونتگاههای غیررســمی، در رویكرده
غیررســمی، تأكیــد زیــادی بــر تقویــت ســرمایه اجتماعــی شــده اســت )مشــیری و 
ــبب  ــی س ــرمایه اجتماع ــق س ــازی از طری ــن رو توانمندس ــكاران، 1392(. از ای هم
ایجــاد قابلیــت در افــراد و گروه هــای ناتــوان بــرای مشــاركت فعــال و آگاهانــه در 
تأمیــن رفــاه فــردی و اجتماعــی می شــود )اســدی محل چالــی، 1394(. از آنجایــی 
ــی  ــای درون ــر اســتفاده از ظرفیته ــد ب ــت در توانمندســازی تأكی ــه اســاس موفقی ك
ــاركت  ــیوه مش ــتفاده از ش ــذا اس ــت ل ــف اس ــاد مختل ــكان در ابع ــیلهای م و پتانس
ــی،  ــد طراح ــردم را در فرآین ــًا م ــكونتگاهها عم ــوع از س ــن ن ــازی ای در توانمندس
بهره بــرداری و اجــرا درگیــر خواهــد كــرد. اســتفاده از پتانســیلهای مردمــی بــه شــرط 
ــزی را  ــد برنامه ری ــد توانمندســازی ضــرورت فرآین ــان در فرآین مشــاركت پذیری آن
بــه ســمت راهبردهــای افزایــش ســرمایه اجتماعــی راهنمایــی كــرده اســت )اســدی 

.)1393 محل چالــی، 
ــان  ــعه جه ــال توس ــورهای در ح ــایر كش ــا س ــراه ب ــز، هم ــران نی ــور ای در كش
شــاهد رشــد و گســترش شهرنشــینی و متعاقــب آن اســكان غیررســمی بوده ایــم كــه 
مهم تریــن اثــر و بدتریــن پیامــد ناگــوار مهاجــرت عظیــم بــه شــهرها، شــكل گیری 
ــا مشــكات بنیادیــن از  و پیدایــش بحــران حاشیه نشــینی اســت كــه ایــن مناطــق ب
قبیــل فقــر، بی ســوادی، ســطح پاییــن آگاهــی، نــرخ بیــكاری، ســكونت غیررســمی، 
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اشــتغال غیررســمی و ... دســت بــه گریباننــد )كارگــر، 1389(. در حــال حاضــر بــا 
توجــه بــه آمــار موجــود در حــدود 8 میلیــون نفــر در ایــران در ایــن ســكونتگاها 
زندگــی می كننــد كــه از دهــه 70 بــه بعد بــا گســترش ابعــاد آن نه تنها ســكونتگاهای 
غیررســمی بلكــه در مــواردی حتــی مناطــق دیگــر را نیــز تحــت تأثیــر قرارخواهنــد 
ــود  ــه باعــث بهب ــه شــیوه ای ك ــه ب ــدم مداخل ــن ع داد )رســتم زاده1، 2014(. بنابرای
كیفیــت زندگــی ســاكنان  شــود ممكــن اســت بــه ناآرامیهــای اجتماعــی و سیاســی 
منجــر شــود لــذا بهبــود شــرایط تهی دســتان شــهری بــه ثبــات سیاســی و اجتماعــی 

ــاری و رادر2، 2005(. ــود )ب منجــر می ش
ــت در  ــی از جمعی ــكان بخش ــه اس ــاز ب ــدان و نی ــده زاه ــترش خیره كنن گس
ســكونتگاههای غیررســمی باعــث شــد روســتاهای اطــراف زاهــدان بــا شــتابی تمام 
ــه شــكلی كــه شــیرآباد كــه در شــمال شــرقی زاهــدان  ــد، ب ــه گســترش نهادن رو ب
قــرار گرفتــه زمانــی روســتایی كوچــك بــوده در حالــی كــه اكنــون نمونــه ای كامــل 
ــد و  ــود آم ــمی به وج ــورت غیررس ــه ص ــه ب ــت ك ــكونتگاههایی اس ــژه از س و وی
مدتــی از ارائــه خدمــات عمرانــی مربــوط بــه حــوزه نفــوذ شــهر زاهــدان محــروم 
ــدان دارای  ــهر زاه ــی ش ــدوده قانون ــی از مح ــوان جزئ ــون به عن ــت و اكن ــوده اس ب
فرســوده ترین بافــت و كالبــدی ســكونتگاهی اســت. بنابرایــن در شــهرهای متوســط 
و یــا بــزرگ جهــان ســوم كــه نســبتهای پرشــماری را بــه لحــاظ گســترش جمعیــت 
ــوری،  ــدان مســتثنی نیســت )ن ــان زاه ــن می ــده می شــود و در ای ــد، بســیار دی دارن

.)1392
ــودن مواجــه  ــه جــوان ب ــری از جمل ــا مســائل حادت ــل اینكــه ب ــه شــیرآباد به دلی محل

1. Ros tamzadeh
2. Barry and Ruther
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هســت و فضــای بــاز زیــادی بــرای توســعه در اختیــار دارد یكــی از چنــد ســكونتگاههای 
ــازی آن از  ــق توانمندس ــه تحق ــت ك ــدان اس ــهر زاه ــمالی ش ــیه ش ــمی در حاش غیررس
طریــق افزایــش ســرمایه اجتماعــی، به عنــوان شــرط اصلــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت و مطالعــه حاضــر ســعی دارد امــكان ایــن توانمندســازی از طریــق افزایــش ســرمایه 

اجتماعــی را مــورد بررســی قــرار دهــد.

پیشینه تجربی
پژوهــش پیــش رو از دو مفهــوم عمــده تشــكیل شــده اســت كـــه هــر یــك از ایـــن 
دو مفهـــوم، یعنـــی ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی به طــور مجــزا، موضــوع تحقیقــات 
ــادی وارد  ــه 1960 می ــی از ده ــرمایه اجتماع ــوم س ــد. مفه ــدد بوده ان ــهای متع و پژوهش
ــات گســترده ای در  ــان تحقیق ــان زم ــی و اقتصــادی شــد و از هم ــوم اجتماع مباحــث عل
ــز تحقیقــات متنوعــی در داخــل  ــا نی ــه خــود اختصــاص داد. در جغرافی ــوم انســانی ب عل
و خــارج كشــور پیرامــون ارتبــاط ســرمایه اجتماعــی بــا متغیرهــای توانمندســازی انجــام 

ــود. ــنده می ش ــی از آن بس ــی نمونه های ــه معرف ــل ب ــه در ذی ــت ك ــده اس گردی
ــرمایه  ــی و س ــبكه های محل ــوان »ش ــا عن ــی ب ــز1 )2001( در تحقیق ــدر و تایم فرلن
ــت  ــبكه ها، حمای ــی )ش ــرمایه اجتماع ــی و س ــبكه های محل ــن ش ــه بی ــی«، رابط اجتماع
ــان  ــه نش ــل اولی ــد. تحلی ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــی را م ــات محل ــاد( در اجتماع و اعتم
ــود دارد.  ــخ گویان وج ــن پاس ــی در بی ــرمایه اجتماع ــی از س ــبتًا پایین ــطح نس ــه س داد ك
ــد و  ــایی كردن ــاع شناس ــق اجتم ــود را از طری ــخ گویان خ ــی از پاس ــداد كم ــن تع همچنی
حــس تعلــق بــه آن دارنــد. پومــكاو2 )2006( در مطالعــه خــود در زمینــه ســرمایه اجتماعــی 
ــرمایه  ــای س ــه مؤلفه ه ــه ك ــت یافت ــه دس ــن نتیج ــه ای ــد ب ــتایی در تایلن ــعه روس و توس
1. Ferlander and Timms
2. Poomkaew
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اجتماعــی از قبیــل صداقــت و همــكاری بــه افزایــش ســطح مشــاركت و توســعه مبتنــی 
بــر جامعــه منجــر می شــود. گاریــپ1 )2007( در پژوهشــی موضــوع مهاجــرت روســتا-  
ــدگاه ســرمایه اجتماعــی بررســی كــرده و معتقــد اســت كــه ســطوح و  ــا دی شــهری را ب

توزیــع منابــع ســرمایه اجتماعــی بــه تغییــر در پویایــی اقتصــادی -اجتماعــی و جمعیتــی 
مناطــق روســتایی منجــر شــده اســت. مــورگان2 )2011( در مقالــه ای تحــت عنــوان »ســهم 
ســازمانهای دولتــی در بنــگادش در توســعه ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی جامعــه« 
ــه  ــت و ب ــرورش پرداخ ــوزش و پ ــوص آم ــی به خص ــازمانهای دولت ــی س ــه بررس ــه ب ك
ایــن نتیجــه رســید كــه ظرفیــت ســازمانهای غیردولتــی بــرای توســعه ســرمایه اجتماعــی 
ــل شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی كشــور محــدود اســت. و توامندســازی به دلی
عبــاس زاده و گوهــری )1387( در مقالــه ای تحت عنوان »توانمندســازی ســكونتگاههای 
ــر  ــهید باهن ــوردی؛ شــهرك ش ــه م ــی، )نمون ــرمایه اجتماع ــر س ــه ب ــا تكی ــر رســمی ب غی
مشــهد(« بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه تغییــر نگــرش ســاكنین )كــه در ســطح اول در جلــب 
ــل در مشــاركت پذیری  ــن عوام ــوان یكــی ازمهم تری ــوان به عن ــان( را می ت ــاد و اطمین اعتم
مــردم در توانمندســازی شــهرك شــهید باهنــر برشــمرد. خاكپــور و همــكاران )1388( در 
ــه  ــه ای )نمون ــدار محل ــعة پای ــی در توس ــرمایه اجتماع ــش س ــوان »نق ــه ای تحــت عن مقال
مــوردی: كــوی ســجادیه مشــهد(« بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد كــه می تــوان بــا تقویــت 
ــادی )1388(  ــازی و نصرآب ــت. نی ــت یاف ــه ای دس ــداری محل ــه پای ــی ب ــرمایة اجتماع س
ــه  ــی« ب ــرمایه اجتماع ــرد س ــاس راهب ــر اس ــازی ب ــوان »توانمندس ــت عن ــه ای تح در مقال
ــی  ــادی فرهنگ ــور اقتص ــی تبل ــرمایه اجتماع ــه س ــا ك ــه از آنج ــیدند ك ــه رس ــن نتیج ای
ــه  ــن هرگون ــراد اســت بنابرای ــاد و مشــاركت اف ــر اعتم ــی ب ــازمانی مبتن ــا س ــی ی اجتماع

1. Garip
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اقدامــی از طــرف مدیــران بــرای غنی ســازی فرهنــگ ســازمانی می توانــد موجــب 
ــت  ــه ای تح ــان )1391( در مقال ــعود و حق وردی ــود. مس ــادی ش ــرمایه اقتص ــش س افزای
عنــوان »نقــش ســرمایه اجتماعــی بــر توانمندســازی ســكونتگاههای غیررســمی )مطالعــه 
مــوردی: پیرامــون محلــه اســتخر عینــك رشــت(« بــا اســتفاده از مدلهــای كمــی مبتنــی بــر 
شــبكه هنجارهــا، معیارهــای پیونــد همســایگی و اعتمــاد و مشــاركت مدنــی بــه ســنجش 
ــد: یافته هــای  ــل( پرداخته ان ــاون، همــكاری و اعتمــاد متقاب ــزان ســرمایة اجتماعــی )تع می
ــة  ــی در زمین ــه از پتانســیل باالی ــورد مطالع ــه محــدوده م ــه نشــان می دهــد ك ــن مطالع ای
ــه  ــن ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی محل همــكاری و تعــاون برخــوردار اســت و بی
رابطــه معنــاداری وجــود دارد. عبدالهــی )1392( در مقالــه ای تحــت عنــوان »ارزیابــی ابعــاد 
ــورد پژوهــی  ــدگاه ســرمایه اجتماعــی؛ م اجتماعــی محله هــای شــهری در چارچــوب دی
محله هــای شــهر شــیراز« در ایــن پژوهــش تحلیــل ســه ســطح از محله هــای شــهر شــیراز 
ــای  ــاس یافته ه ــر اس ــت. ب ــه منتخــب صــورت گرف ــه و در 10 محل ــب 250 نمون در قال
میدانــی ایــن پژوهــش ســازمان فضایــی منتــج از شــرایط و تحــوالت تاریخــی محله هــای 
شــهری در چارچــوب الگــوی مــورد انتظــار از توســعه پایــدار محلــه ای نشــان می دهــد كــه 
در پــی تغییــرات و شــرایط فعلــی حاكــم بــر محله هــای شــهری، بعــد اجتماعــی به ویــژه 
ــی  ــار واگرای ــی دچ ــاد اجتماع ــی و اعتم ــاركت مدن ــی، مش ــد اجتماع ــق، تعه ــس تعل ح
ــنجی  ــوان »امكان س ــا عن ــه ای ب ــان )1393( در مقال ــری و رضایی ــده اســت. پی ــی ش اساس
ــعه  ــای توس ــی مبن ــتهای دارای ــان سیاس ــر بنی ــازی ســكونتگاههای غیررســمی ب توانمندس
ــه  ــز(« ب ــوردی: ســكونتگاه های غیررســمی كانشــهر تبری ــه م ــی )مطالع ــات محل اجتماع
ایــن نتیجــه رســیدند كــه مؤلفه هــای سیاســت دارایــی مبنــای توســعه اجتماعــات محلــی 
)ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه كالبــدی و ســرمایه مالــی( در توانمندســازی ســكونتگاههای 

غیررســمی تأثیــر معنــی داری دارنــد.
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ــق  ــمی از طری ــكان غیررس ــای اس ــازی محله ه ــنجی توانمندس ــا امكان س ــه ب در رابط
ســرمایه اجتماعــی مطالعــات وســیعی صــورت گرفتــه امــا در محلــه شــیرآباد شــهر زاهدان 
ــدم در  ــن ق ــه و پژوهــش حاضــر اولی ــه صــورت نگرفت ــن زمین ــه ای در ای ــون مطالع تاكن

جهــت بررســی و ســنجش ســرمایه اجتماعــی در ایــن محــدوده اســت.

چارچوب نظری
ــر  ــرفت در عص ــان پیش ــدرن و گفتم ــینی م ــول شهرنش ــمی معل ــكونتگاه های غیررس س
ــی_   ــاد مختلــف خــود، نمایشــی فضای ــا ابع ــوع ســكونتگاهها ب ــن ن روشــنگری اســت. ای
ــان، 1393(.  ــری و رضایی ــت )پی ــراد و گروه هاس ــی اف ــرِی غیراجتماع ــدی از اجتماع پذی كالب
در ایــن اجتماعــات غیررســمی طــی چنــد دهــه اخیــر بــا توجــه بــه پدیــده جهانــی شــدن 
و عصــر ارتباطــات جهانــی مــا شــاهد كاهــش روابــط اجتماعــی در ایــن ســطح هســتیم. از 
ــی برنامه هــای نوســازی موجــب پیدایــش  ــی شــدن و ناكام ــن رو پیامدهــای منفــی جهان ای
بازســازی زندگــی اجتماعــی مبتنــی بــر هویــت محلــه ای شــده اســت. ایــن هویــت تــاش 
دارد تــا در مقابــل نیروهــای مخــرب بیرونــی به ویــژه ناكارآمــدی دولتهــا در تأمیــن خدمــات 
اجتماعــی، ســرپناهی بــرای افــراد فراهــم آورد )ربانــی خوراســگانی و همــكاران، 1389(. لــذا 
ــانی  ــی و انس ــرمایه های اجتماع ــه س ــه ب ــا، توج ــه مبن ــزی محل ــخصه های برنامه ری از مش
ــرا  ــاختار محله گ ــك س ــد ی ــرمایه ها نیازمن ــن س ــت ای ــكل گیری و انباش ــرای ش ــت و ب اس
ــنتی،  ــدگاه س ــر دی ــی ب ــرا، مبتن ــاختارهای تمركزگ ــزی اســت. در س ــت و برنامه ری در مدیری
ــی،  ــرمایه اجتماع ــر س ــیم بندیهای انعطاف ناپذی ــی و تقس ــط عموم ــاس رواب ــت براس مدیری
ــا  ــه مبن ــزی محل ــرد. برنامه ری ــكل نمی گی ــل ش ــاد متقاب ــكاری و اعتم ــبكه های هم ــی ش یعن
بــر ایــن نكتــه تأكیــد دارد كــه ســاكنان محله هــا طــی تجربــه مشــترك و طوالنــی زندگــی در 
یــك محیــط می تواننــد بســیاری از نیازهــا و ضرورتهــای روزمــره زندگــی خــود را تشــخیص 
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داده و در هماهنگــی بــا مدیریتهــای ســطوح باالتــر بــه ایجــاد محــات شــهری پایــدار كمــك 
كننــد، ایــن رویكــرد هماهنگــی بیشــتری بــا زمــان و فضــا در مقیــاس محلــی دارد. در بعــد 
ــه  ــت ب ــرد و حرك ــی و خ ــطوح محل ــه س ــور ب ــذاری ام ــی و واگ ــزی، تمركززدای برنامه ری
ــخصه های  ــر مش ــه ای از دیگ ــت محل ــزی و مدیری ــردان برنامه ری ــام خودگ ــك نظ ــمت ی س
ــوب در  ــه نحــو مطل ــا را ب ــوان آنه ــر ســرمایه اجتماعــی می ت ــه ب ــا تكی ــه ب عمــده اســت ك
شــهرها بــه مرحلــه اجــرا درآورد )محســنی تبریــزی و آقامحســنی، 1389(. از ایــن رو جیــن 
جیكوبــز )1961( »ســرمایه اجتماعــی محلــه« را عاملــی مهــم در افزایــش امنیت محلــه، جریان 
ــی  ــد. در محله های ــور مشــاركتی می دان ــاری در ام ــه و همی ــاكنان محل ــن س ــات در بی اطاع
كــه ســرمایه اجتماعــی شــكل می گیــرد، مســائل اجتماعــی مثــل اعتیــاد، جــرم و غیــره كمتــر 
اســت؛ به عبــارت دیگــر ســرمایه اجتماعــی در ســطح محلــه، افزایــش امنیــت محلــه و كاهــش 
جرائــم را در پــی خواهــد داشــت. به طــور كلــی محــات بــا ســرمایه اجتماعــی بیشــتر، امن تر 
هســتند، از میــزان اعتمــاد اجتماعــی باالتــری برخوردارنــد و آمادگــی بیشــتری بــرای برخــورد 
بــا مســائل محلــی دارنــد )باســتانی، 1387(. لــذا ســرمایه اجتماعــی یــك شــرط الزم بــرای 
شــكل گیری توســعه محلــه ای شــهری اســت؛ چــرا كــه روابــط و همبســتگی درون شــبكه ای 
)محلــه( را بهبــود بخشــیده و بدیــن ترتیــب، دسترســی بــه منابــع بیرونــی را بهبــود می بخشــد 
ــه  )دال و نومــن1، 2010(. و به عنــوان عامــل تســهیل همــكاری و هماهنگــی كــه دســتیابی ب
ــد در ســه ســطح، خــرد )در ایــن  ــر می ســازد، می توان ــر امكان پذی ــة كمت ــا هزین اهــداف را ب
ــرداری  ــت در گــروه و بهره ب ــه ســبب عضوی ــرد ب ــه ف ــورد نظــر اســت ك ســطح منافعــی م
ــرمایه اجتماعی در  ــه )س ــا میان ــی ی ــطح گروه ــی آورد(، س ــت م ــی به دس ــرمایة اجتماع از س
كنــار منافعــی كــه بــرای فــرد دارد، می توانــد در صــورت تكــرار و پایبنــدی تمامــی اعضــای 
گــروه بــه تعهــدات خویــش، منافعــی جمعــی را پدیــد آورد كــه بــرای تمامــی اعضــای گــروه 

1. Dale and Newman
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قابــل اســتفاده باشــد( و ســطح اجتماعــی یــا كان )وجــود روابــط افقــی مبتنــی بــر اعتمــاد 
ــه از  ــای جامع ــة اعض ــه هم ــد ك ــد می كن ــی را تولی ــه منافع ــف جامع ــای مختل ــان نهاده می
ــرمایه  ــن رو س ــی، 1385(. از ای ــی جاجرم ــادی و ایمان ــود( )فیروزآب ــد ب ــد خواهن آن بهره من

اجتماعــی، از اصلی تریــن شــاخصهای مدرنیتــه و جهــان مــدرن بــه شــمار مــی رود و می تــوان 
ــی  ــن ســرمایه موقع ــداد نمــود و ای ــی قلم ــار توســعه اجتماع ــن هــدف و معی آن را مهم تری
انباشــت می شــود كــه ارتبــاط متقابــل و مشــاركت مــردم در درون خانــواده، محــل كار، روابــط 
همســایگی، انجمنهــای محلــی و عمومــی شــكل پیــدا كنــد )رفیع پــور و همــكاران، 1389(. 
از ایــن رو جدیدتریــن زمینــه مشــاركت، مشــاركت شــهروندان در امــور شهرهاســت كــه ایــن 
مشــاركت از الزامــات زندگــی شــهری اســت و نبــود آن مانــع از شــكل گیری سیســتم پایــدار 
شــهری می شــود. در واقــع ســرمایه اجتماعــی به عنــوان مقولــه ای نوظهــور در حــوزه علــوم 
ــاد و مشــاركت  ــی، اعتم ــه مفاهیمــی چــون آگاه ــر پای ــزی شــهری، ب اجتماعــی و برنامه ری
اســتوار اســت كــه ایــن ســرمایه مجموعــه ای از اعتمــاد، هنجارهــا و شــبكه هایی اســت كــه 
موجبــات انجــام فعالیتهــای مشــاركت جویانــه را فراهــم مــی آورد و وســیله ای بــرای رســیدن 
ــن رو  ــی و عظیمــی، 1389(. از ای ــه توســعه سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت )لطیف ب
به كارگیــری رویكــرد مشــاركت در توانمندســازی ســكونتگاههای غیررســمی بی شــك 
ــن  ــره در ای مســتلزم بســیج نهادهــا و گروه هــای مردمــی و اســتفاده از نظــر كارشناســان خب
زمینــه اســت. بــه عبارتــی برنامه ریــزی بایــد بــا مشــاركت واقعــی و بــا مــردم باشــد. توجــه به 
یكپارچگــی فضایــی و اجتماعــی حاشیه نشــینان و ســاكنین كم درآمــد در گــرو اســتفاده از توان 
و اســتعداد ســاكنان اســت، در نتیجــه تاشــهای موفقیت آمیــز بــه منظــور توانمنــد كــردن مردم 
فقیــر باعــث افزایــش آزادی انتخــاب و عمــل آنهــا در بافتهــای مختلــف می شــود. مشــاركت 
و شــمول، پاســخگویی و ظرفیــت ســازمانی محلــی عناصــر مشــترك رویكــرد توانمندســازی 
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هســتند )ناریــان1، 2002( كــه از میــان آنهــا مشــاركت و تشــریك مســاعی تمــام نقش آفرینــان 
ــدگاه  ــر دی ــار نقــش تســهیل گر بخــش دولتــی امــری حیاتــی اســت. توانمندســازی ب در كن
فقرزدایــی و توســعه پایــدار انســان محور بــا تكیــه بــر مشــاركت شــهروندان و شــهر )مدیریت 
شــهری( متكــی اســت. فرآینــد تبییــن مفهــوم مشــاركت در رشــد و توســعه ســكونتگاههای 
بــر پایــه كمــك بــه ســاكنان بــه منظــور درك توانمندیهــای خــود و پذیــرش ایــن نكتــه كــه 
ــر و عمــًا  ــد در ارتقــای كیفیــت حیــات جمعــی مؤث ــرون، می توانن ــه بی ــدون وابســتگی ب ب
ــه  ــد توجــه ب ــن فرآین ــاز می شــود. در ای ــد باشــند آغ ــود شــرایط زندگــی خــود مفی در بهب
سیاســتهای توســعه اصاح طلبانــه )در برخــورد بــا ایــن پدیــده نابهنجــار شــهری( به تدریــج 
ــه ســمت اســتراتژیهای تشــكیل ســرمایه اجتماعــی  رونــد تكاملــی خــود را طــی كــرده و ب
ســوق یافته انــد. ایــن امــر در ســایه مشــاركت مردمــی و بــا ظرفیت ســازی و ایجــاد نهادهــای 
ــای  ــق برنامه ه ــی )از طری ــای اجتماع ــای گروه ه ــردن توانمندیه ــاال ب ــی( و ب الزم )غیردولت
ــای  ــه پیامده ــود ك ــد ب ــر خواه ــادی و...( امكان پذی ــی، اقتص ــتی، اجتماع ــی، بهداش آموزش
مطلــوب متعــددی از قبیــل ارتقــا شــأن ســكونت، گــذر از حاشــیه بــه متــن، كاهــش جــرم، 

اعتمادســازی و... را در بــر خواهــد داشــت )عبــاس زاده و گوهــری، 1387(.
ــل وجــود طیــف گســترده ای از  ــه دلی ــوان گفــت ســرمایه اجتماعــی ب ــن می ت بنابرای
ــازی  ــر توانمندس ــذار ب ــای تأثیرگ ــی از مؤلفه ه ــوان یك ــه در آن، به عن ــای نهفت توانمندیه
جوامــع نگریســت كــه ایــن توانمنــد كــردن بــه نوبــه خــود در ابعــاد عینــی بیشــتر ناظــر بــر 
بــاال بــردن ســطح كیفیــت زندگــی عمومــی از طریــق ایجــاد شــرایط مطلــوب و بهینــه در 
زمینه هــای فقرزدایــی، تغذیــه، بهداشــت، اشــتغال، آمــوزش و چگونگــی گــذران اوقــات 

فراغــت اســت )خــان2، 2011(.

1.  Narayan
2. khanh
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شکل 1- مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق
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فرضیه ها
ــبكه های  ــكاری و ش ــاد، هم ــاركت، اعتم ــی )مش ــرمایه اجتماع ــاخصهای س ــن ش بی
رســمی و غیررســمی( و ابعــاد مختلــف توانمندســازی )كالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و 

ــود دارد. ــی داری وج ــه معن ــت محیطی( رابط زیس

روش

1- ماهیت و روش تحقیق
ــه منظــور  ــل شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی ب ــی پژوهــش حاضــر، تحلی هــدف اصل
ــت  ــت. ماهی ــت 59239 اس ــا جمعی ــدان ب ــهر زاه ــیرآباد در ش ــة ش ــازی محل توانمندس

ــت. ــی« اس ــا »پیمایش ــردآوری داده ه ــیوه گ ــی« و ش ــی- تحلیل ــش »توصیف پژوه

2- جامعه و نمونة آماری و شیوه نمونه گیری
در ایــن پژوهــش جامعــة آمــاری، شــهروندان بــاالی 18 ســال در محلــة شــیرآباد شــهر 
ــران  ــول كوك ــتفاده از فرم ــا اس ــی و ب ــرداری تصادف ــا روش نمونه ب ــه ب ــدان اســت ك زاه
ــبه  ــرای محاس ــش ب ــن پژوه ــد. در ای ــاب گردی ــه انتخ ــم نمون ــوان حج ــر به عن 384 نف

ــر اســتفاده می شــود. ــه شــرح زی ــران ب ــول كوك ــه از فرم حجــم نمون

در فرمــول فــوق  nحجــم نمونــه و N حجــم جامعــه مــورد مطالعــه، t انــدازه متغیــر 
در توزیــع طبیعــی،p درصــد توزیــع صفــت در جامعــه، d تفاضــل نســبت واقعــی صفــت 

ــا،1391(. ــظ نی ــه را نشــان می دهــد )حاف در جامع
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بــر اســاس فرمــول كوكــران و بــا ســطح اطمینــان 0/95 درصــد و ســطح خطــای 0/5 
ــده اند. ــن ش ــه تعیی ــوان نمون ــوار به عن درصــد 384 خان

3- قلمرو پژوهش
ــران و نزدیــك مــرز  شــهر زاهــدان مركــز اســتان سیســتان و بلوچســتان در شــرق ای
ایــران وكشــورهای افغانســتان و پاكســتان قــرار دارد. ایــن شــهر مركــز شهرســتان زاهــدان 
اســت )شــكل 2(. وســعت زاهــدان 8123 هكتــار و از لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی در طول 
جغرافیایــی 60 درجــه و 51 دقیقــه و 25 ثانیــه شــرقی و عــرض جغرافیایــی 29 درجــه و 
30 دقیقــه و 45 ثانیــه شــمالی قــرار دارد )مهندســین مشــاور شــهر و خانــه، 1390(. شــهر 
زاهــدان یكــی از شــهرهای كــم برخــوردار كشــور بــه لحــاظ برخــورداری از امكانــات و 
خدمــات رفاهــی بــرای ســاكنین تلقــی می شــود. مــرزی بــودن شــهر، اشــتراكات فرهنگــی 
ــدم  ــث ع ــدر باع ــواد مخ ــت كاال و م ــط ترانزی ــتان، خ ــتان و پاكس ــور افغانس ــا دو كش ب
ــه  ــده اســت؛ به طوری ك ــهری ش ــی ش ــر زندگ ــر ب ــیلهای مؤث ــهر از پتانس برخــورداری ش
اغلــب مهاجریــن داخلــی و خارجــی شــهر بــه علــت مشــكات مالــی، حاشــیه شــهر را 
ــمال و  ــمت ش ــتر در قس ــاختارها بیش ــن س ــه ای ــد ك ــار كرده ان ــن اختی ــوان مأم ــه به عن ك
ــكاران،1383(.  ــم زاده و هم ــده اند )ابراهی ــع ش ــهر واق ــی ش ــمال غرب ــرقی و ش ــمال ش ش
یكــی از محله هایــی كــه بــه صــورت اســكان غیررســمی واقــع شــده محلــه شــیرآباد بــا 
59239 نفــر جمعیــت در انتهــای شــمال شــرقی محــدوده قانونــی شــهر زاهــدان اســت. در 
پــی وقــوع انقــاب و پــس از آن آغــاز جنگهــای داخلــی افغانســتان، زاهــدان بــه علــت 
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ــزل آواره هــای  ــن ســر من ــه اولی ــه افغانســتان و وجــود تشــابهات فرهنگــی، ب نزدیكــی ب
ــل  ــتانی به دلی ــای افغانس ــتری از آواره ه ــداد بیش ــج تع ــد. به تدری ــل ش ــتانی تبدی افغانس
ــه  ــا پرداخــت اجــاره در داخــل شــهر، ب ــد مســكن و ی ــرای خری ــی ب ــی مال ــدم توانای ع

مناطــق حاشــیه ای روی آوردنــد. بــه ایــن ترتیــب بــا گســترش روز افــزون آلونك نشــینی 
و كپرنشــینی، زمینه هــای ایجــاد محلــه شــیرآباد فراهــم آمــد )نــوری، 1392( كــه ســاختار 
كالبــدی آن از دو الگــوی روســتایی درون شــهری )بخــش قدیمــی شــیرآباد( و خانه هــای 
متعــارف امــا خودســاخته و زیــر ســطح اســتاندارد تهیدســتان نامتشــكل شــهری تشــكیل 

شــده اســت )پیــران، 1382(.

شکل )2( موقعیت جغرافیایی شهر زاهدان
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4- تحلیل داده ها
داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و بــرای آزمــون 
فرضیه هــا از آزمــون T- tes t تــك نمونــه ای، تحلیــل مســیر و ضریــب همبســتگی پیرســون 

اســتفاده شــده اســت.

یافته ها

بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کالبدی رابطه وجود دارد.
یافته هــای به دســت آمــده )جــدول 1( نشــان داد كــه شــاخص مشــاركت و اعتمــاد در 
ایــن محلــه در حــد متوســط و شــاخصهای همــكاری و شــبكه های رســمی و غیررســمی 
باالتــر از حــد متوســط قــرار دارنــد. حــال بــرای تأییــد یــا رد فرضیــه فــوق بــا توجــه بــه 
ســطح ســنجش دو متغیــر كــه فاصلــه ای هســتند، ضریــب همبســتگی پیرســون به عنــوان 

آزمــون آمــاری انتخــاب و محاســبه شــد )جــدول 2(.
جدول )1( ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در توانمندسازی کالبدی محلة شیرآباد شهر زاهدان

توانمندسازیسرمایه اجتماعی

حد متوسط توانمندسازی کالبدی = 3

t مقدار)df()sig(
 اختالف
میانگین

فاصله اطمینان %95

باالترینپایین ترین

مشارکت

کالبدی

1/21384>0/0010/25-0/331/63
0/510/96-0/0010/72<1/92384اعتماد

0/0011/200/991/11<3/58384همكاری

 شبكه های رسمی و
غیررسمی

2/47384>0/0010/860/911/81
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جدول )2( رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی کالبدی

ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل
پیرسون

سطح 
معناداری

مشاركت

توانمندسازی 
كالبدی

0/768  >0/001

0/001<0/679اعتماد
0/001<0/755همكاری

شبكه های 
رسمی و 
غیررسمی

0/749>0/001

ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن متغیرهــای مشــاركت، اعتمــاد، همــكاری و 
ــر 0/768،  ــب براب ــه ترتی ــدی ب ــازی كالب ــمی و توانمندس ــمی و غیررس ــبكه های رس ش
0/679، 0/755 و 0/749 را نشــان می دهــد كــه در ســطح 0/001% معنــادار هســتند. بنابراین 
ــن شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی در توانمندســازی  ــر وجــود رابطــه بی ــی ب ــه مبن فرضی
كالبــدی در محلــه شــیرآباد تأییــد گردیــد، بــه عبــارت دیگــر هــر چــه شــاخصهای ســرمایه 

ــه شــیرآباد بیشــتر شــد. ــدی در محل اجتماعــی بیشــتر باشــد توانمندســازی كالب

بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی رابطه وجود دارد.
یافته هــای به دســت آمــده نشــان می دهــد )جــدول 3( كــه شــاخص همــكاری 
ســرمایه اجتماعــی در توانمندســازی اقتصــادی باالتــر از حــد متوســط، شــاخص اعتمــاد 
ــادی  ــازی اقتص ــرای توانمندس ــی ب ــرمایه اجتماع ــمی س ــمی و غیررس ــبكه های رس و ش
ــد  ــر از ح ــادی پایین ت ــازی اقتص ــاركت در توانمندس ــاخص مش ــط و ش ــد متوس در ح
متوســط قــرار دارنــد. حــال بــرای تأییــد یــا رد فرضیــه فــوق بــا توجــه بــه ســطح ســنجش 
ــر كــه فاصلــه ای هســتند، ضریــب همبســتگی پیرســون به عنــوان آزمــون آمــاری  دو متغی
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ــردد. ــبه می گ ــاب و محاس انتخ
همان گونــه كــه در )جــدول 4( مشــاهده می گــردد، ضریــب همبســتگی بیــن شــاخص 
مشــاركت، اعتمــاد، همــكاری و شــبكه های رســمی و غیررســمی و توانمندســازی 

ــطح  ــا شــدت همبســتگی 0/509، 0/665، 0/698 و 0/743 در س ــب ب ــه ترتی اقتصــادی ب
ــادار اســت. 0/001< معن

جدول )3( ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در توانمندسازی اقتصادی محلة شیرآباد شهر زاهدان.

توانمندسازیسرمایه اجتماعی

حد متوسط توانمندسازی اقتصادی = 3

t مقدار)df()sig( اختاف
میانگین

فاصله اطمینان 95%

باالترینپایین ترین

مشاركت

اقتصادی

-4/66384>0/001-1/07-1/53-0/61

0/750/25-0/25-0/001<0/98384-اعتماد

0/0011/8000/851/63<1/77384همكاری

شبكه های رسمی و 
0/850/24-0/30-0/001<1/12384-غیررسمی

جدول )4( رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی اقتصادی

ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل
سطح معناداریپیرسون

مشارکت

توانمندسازی اقتصادی

0/509>0/001

0/001<0/665اعتماد

0/001<0/698همكاری

شبكه های رسمی و 
0/001<0/743غیررسمی
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بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی رابطه وجود دارد.
یافته هــای بــه دســت آمــده نشــان می دهــد )جــدول 5( شــاخص همــكاری و 
شــبكه های رســمی و غیررســمی بــرای توانمندســازی اجتماعــی باالتــر از حــد متوســط و 

ــد. ــرار دارن ــة شــیرآباد در حــد متوســط ق ــاد در محل شــاخصهای مشــاركت و اعتم
ضریــب همبســتگی پیرســون بیــن شــاخصهای مشــاركت، اعتماد، همــكاری و شــبكه های 
رســمی و غیررســمی و توانمندســازی اجتماعــی بــه ترتیــب برابــر 0/689، 0/712، 0/696 و 

0/637 را نشــان می دهــد كــه در ســطح 0/100< معنــادار اســت )جــدول 6(.
جدول )5( ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در توانمندسازی اجتماعی محلة شیرآباد شهر زاهدان.

سرمایه 
توانمندسازیاجتماعی

حد متوسط توانمندسازی اجتماعی = 3

t مقدار)df( 
)sig(

اختالف 
میانگین

فاصله اطمینان %95

باالترینپایین ترین

مشارکت

اجتماعی

-1/627384>0/001-3/00-8/122/12

4/250/25-2/45-0/001<2/82384-اعتماد

0/0011/441/031/86<6/91384همكاری

شبكه های 
رسمی و 
غیررسمی

2/71384>0/0011/0620/281/84



205      

امکان سنجی توانمندسازی محله های اسکان غیررسمی ...

جدول )6( رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی اجتماعی

سطح ضریب همبستگی پیرسونمتغیر وابسته متغیر مستقل
معناداری

مشاركت

توانمندسازی 
اجتماعی

0/689>0/001
0/001<0/712اعتماد

0/001<0/696همكاری

شبكه های رسمی و 
0/001<0/637غیررسمی

بین شاخصهای سرمایه اجتماعی و توانمندسازی زیست محیطی رابطه وجود دارد.
یافته هــای بــه دســت آمــده نشــان می دهــد )جــدول 7( كــه شــاخص اعتمــاد 
ــاخصهای  ــط و ش ــد متوس ــیرآباد در ح ــة ش ــی در محل ــت محیط ــازی زیس در توانمندس
ــرار  ــط ق ــد متوس ــر از ح ــمی باالت ــمی و غیررس ــبكه های رس ــكاری و ش ــاركت، هم مش

دارد.
همان گونــه كــه در )جــدول 8( مشــاهده می شــود، ضریــب همبســتگی بین شــاخصهای 
مشــاركت، اعتمــاد، همــكاری و شــبكه های رســمی و غیررســمی و توانمندســازی زیســت 
ــطح  ــتگی 0/518، 0/601، 0/643 و 0/778 در س ــدت همبس ــا ش ــب ب ــه ترتی ــی ب محیط

ــند. ــادار می باش 0/001< معن
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جدول )7( ارزیابی شاخصهای سرمایه اجتماعی در توانمندسازی زیست محیطی محلة شیرآباد شهر زاهدان

 سرمایه
توانمندسازیاجتماعی

حد متوسط توانمندسازی زیست محیطی = 3

t مقدار )df()sig(  اختالف
میانگین

فاصله اطمینان 95%

باالترینپایین ترین

مشارکت

 زیست
محیطی

2/49384>0/0011/020/821/53

0/890/26-0/31-0/001<1/01384-اعتماد

0/0011/340/881/80<5/76384همكاری

 شبكه های
 رسمی و
غیررسمی

10/69384>0/0011/651/341/95

جدول )8( رابطه بین شاخصهای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی زیست محیطی

ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل
سطح معناداریپیرسون

مشاركت

توانمندسازی 
زیست محیطی

0/518>0/001

0/001<0/601اعتماد

0/001<0/643همكاری

0/001<0/778شبكه های رسمی و غیررسمی
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ــازی  ــا توانمندس ــی ب ــرمایه اجتماع ــاخصهای س ــن ش ــاط بی ــرای ارتب ــرانجام ب س
ــد.  ــل مســیر اســتفاده گردی ــة شــیرآباد شــهر زاهــدان از آزمــون تحلی شــهروندان در محل
ــا از  ــان پدیده ه ــط می ــا رواب ــود ت ــاش می ش ــه در آن ت ــی اســت ك ــیر روش ــل مس تحلی
ــر  ــم ه ــم بدانی ــت می خواهی ــن حال ــه در ای ــده ك ــی درآم ــت كم ــه حال ــی ب ــت كیف حال
ــان گر آن  ــماره )17( نش ــدول ش ــذارد. ج ــر می گ ــول تأثی ــر معل ــدازه ب ــه ان ــا چ ــل ت عام
اســت كــه بیــن شــاخصهای ســرمایه اجتماعــی بــا توانمندســازی ارتبــاط معنــاداری وجــود 
دارد بــه طوری كــه شــاخص همــكاری بــا بتــای 0/802، شــبكه های رســمی و غیررســمی 
ــه  ــای 0/501 ب ــا بت ــاركت ب ــت مش ــای 0/507 و در نهای ــا بت ــاد ب ــای 0/719، اعتم ــا بت ب
ترتیــب دارای بیشــترین تــا كمتریــن میــزان تأثیــر را بــرای توانمندســازی محلــة شــیرآباد 

ــد. شــهر زاهــدان را دارن
جدول )17( ارتباط بین شاخصهای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی در محلة شیرآباد شهر زاهدان.

شاخصهای 
سرمایه اجتماعی

 Uns tandardized
Coefficients

 S tandardized
Coefficients

tSig

BS td.
error

Beta

0/001<0/9750/0320/5011/985مشاركت

0/001<0/9930/0350/5072/033اعتماد

0/001<1/7010/0200/8027/770همكاری

شبكه های رسمی 
0/001<1/4320/0290/7195/650و غیررسمی
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ــی در  ــرمایه اجتماع ــزان س ــه می ــت ك ــوان نتیجــه گرف ــی می ت ــور كل ــه ط ــن ب بنابرای
ــاداری وجــود دارد. ــه معن ــا رابط ــن آنه ــته و بی ــر گذاش توانمندســازی تأثی

بحث
اســكان  محله هــای  در  توانمندســازی  امكان ســنجی  ارزیابــی  تحقیــق،  ایــن  در 
ــا چهــار شــاخص  غیررســمی از طریــق افزایــش ســرمایه اجتماعــی در محلــه شــیرآباد ب
ــاد  ــمی( در ابع ــمی و غیررس ــبكه های رس ــكاری و ش ــاد، هم ــاركت، اعتم ــی )مش اصل
)كالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی( مــورد مطالعــه قــرار گرفــت كــه نتایــج 
حاكــی اســت شــرایط محلــه شــیرآباد شــهر زاهــدان امــكان اســتفاده از راهبــرد ســرمایه 
اجتماعــی جهــت توانمندســازی كالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی را فراهم 
ــازی  ــنجی توانمندس ــی امكان س ــدف اصل ــش ه ــن پژوه ــی در ای ــور كل ــد. به ط می كن
ــق ســرمایه اجتماعــی اســت. یافته هــای پژوهــش نشــان گر آن اســت  ــه از طری ــن محل ای
ــود دارد.  ــاداری وج ــاط معن ــازی ارتب ــاد توانمندس ــا ابع ــی ب ــرمایه اجتماع ــن س ــه بی ك
ــبكه های  ــكاری، ش ــاخصهای هم ــیر ش ــل مس ــون تحلی ــه آزم ــه ب ــا توج ــه ب به طوری ك
ــا كمتریــن  ــه ترتیــب بیشــترین ت رســمی و غیررســمی، اعتمــاد و مشــاركت هــر كــدام ب
ــی  ــرمایه اجتماع ــن پژوهــش س ــد. در ای ــدان دارن ــهر زاه ــیرآباد ش ــة ش ــر را در محل تأثی
به عنــوان متغیــر مســتقل و ابعــاد توانمندســازی متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه شــد، نتایــج 
ــوق،  ــای ف ــج آزمونه ــه نتای ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــی را نش ــتگی باالی ــب همبس ضری
ــدی،  ــد »كالب ــد »زیســت محیطــی«، شــاخص همــكاری در بع شــاخص مشــاركت در بع
ــمی  ــمی و غیررس ــبكه های رس ــاخص ش ــی«، ش ــت محیط ــی و زیس ــادی، اجتماع اقتص
ــط،  ــد متوس ــر از ح ــرایط باالت ــی« در ش ــت محیط ــی و زیس ــدی، اجتماع ــد »كالب در بع
شــاخص مشــاركت در بعــد »كالبــدی و اجتماعــی«، شــاخص اعتمــاد در بعــد »كالبــدی، 
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اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی« و شــاخص شــبكه های رســمی و غیررســمی در 
ــر  ــادی« پایین ت ــد »اقتص ــاركت در بع ــاخص مش ــط و ش ــد متوس ــادی« در ح ــد »اقتص بع
از حــد متوســط قــرار دارنــد. همچنیــن ارتبــاط معنــاداری بیــن تمــام شــاخصها و ابعــاد 
ــه نشــان دهنده آن اســت هرچــه ســرمایه های اجتماعــی در  توانمندســازی وجــود دارد ك
محله هــای اســكان غیررســمی بیشــتر باشــد توانمندســازی ایــن محله هــا در ســطحی باالتــر 
ــوان گفــت ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی در  ــی می ت ــرد. به طــور كل صــورت می گی
یــك ارتبــاط دو ســویه بــا یكدیگــر قــرار دارنــد. بنابرایــن هــر عاملــی كــه ســبب ســرمایه 

ــس. ــد و بالعك ــش می ده ــز افزای ــازی را نی ــود، توانمندس ــی ش اجتماع
یافته هــای فــوق بــا پژوهش پیــری و رضاییــان در بررســی امكان ســنجی توانمندســازی 
ســكونتگاههای غیررســمی بــر بنیــان سیاســتهای دارایــی مبنــای توســعه اجتماعــات محلــی 
در محله هــای اســكان غیررســمی تبریــز همخوانــی دارد. آن پژوهــش بیــان مــی دارد كــه 
ــای توســعه اجتماعــات محلــی )ســرمایه اجتماعــی،  ــر مبن مؤلفه هــای سیاســت دارایــی ب
ــر  ــمی تأثی ــكونتگاههای غیررس ــازی س ــی( در توانمندس ــرمایه مال ــدی و س ــرمایه كالب س
ــش  ــا نق ــه ب ــان در رابط ــق وردی ــعود و ح ــای مس ــن یافته ه ــد. همچنی ــی داری دارن معن
ســرمایه اجتماعــی بــر توانمندســازی ســكونتگاههای غیررســمی رشــت حاكی از آن اســت 
كــه بیــن ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی رابطــه معنــاداری وجــود دارد و در صــورت 
ــد در  ــرم توانمن ــك اه ــوان ی ــی به عن ــرمایه اجتماع ــوان از س ــب می ت ــزی مناس برنامه ری
ــی دارد.  ــز همخوان ــوق نی ــای ف ــا یافته ه ــه ب ــت ك ــره جس ــه به ــای محل ــازی و احی بهس
ــن مؤلفه هــای ســرمایه  ــه در بی ــه مهــم اســت ك ــن نكت ــد ای ــج پژوهــش حاضــر مؤی نتای
ــرار دارد. از  ــری ق ــد باالت ــا در ح ــایر مؤلفه ه ــه س ــردم نســبت ب ــكاری م ــی، هم اجتماع
ایــن رو امــكان اســتفاده از ایــن ابــزار قــوی جهــت بــه كارگیــری همــكاری شــهروندان 
ــا نهادهــای اجــرای امنیــت در  در جهــت رفــع مشــكات محــل ســكونت و همــكاری ب
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شــهر و در نتیجــه فراهــم آوردن مقدمــات توانمندســازی مهیــا اســت. اگــر چــه بایســتی 
ــن رو  ــاره ای اندیشــید از ای ــور شــهری چ ــان ام ــردم و متولی ــن م ــازی بی ــت اعتمادس جه
تحقــق توانمندســازی كالبــدی در محلــه شــیرآباد شــهر زاهــدان مســتلزم افزایــش اعتمــاد 
ــرمایة  ــای س ــاداری مؤلفه ه ــبب معن ــه س ــز ب ــت و نی ــهری اس ــمی ش ــای رس ــه نهاده ب
ــی  ــه ســرمایة اجتماع ــان داشــت توجــه ب ــوان بی ــاد توانمندســازی می ت ــا ابع ــی ب اجتماع
ــیدن  ــی رس ــای اســكان غیررســمی اســت، یعن ــازی محله ه ــر توانمندس شــرط انكارناپذی
بــه توانمندســازی در ابعــاد كالبــدی، اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی بــدون توجــه 
ــمی  ــبكه های رس ــود ش ــكاری و وج ــاد و هم ــاركت، اعتم ــون مش ــیلهایی چ ــه پتانس ب
ــت  ــوان گف ــی می ت ــور كل ــت. به ط ــل اجراس ــر قاب ــری غی ــردم ام ــن م ــمی بی و غیررس
ســرمایه اجتماعــی و توانمندســازی در یــك ارتبــاط دو ســویه بــا یكدیگــر قــرار دارنــد. 
بنابرایــن هــر عاملــی كــه ســبب ســرمایه اجتماعــی شــود، توانمندســازی را نیــز افزایــش 

ــس. ــد و بالعك می ده
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