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رابطه فقر شهری با فرهنگ فقر در محله های فرودست شهر اراک

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه فقر شهری با فرهنگ فقر 
در محله های فرودست شهری اراک با تأكید بر توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی 
ساكنان این محله ها است. برای این منظور شاخصه های فقر شهری و فرهنگ فقر 
شناسایی و مورد سنجش و رابطه آنها به لحاظ همبستگی مورد بررسی قرار گرفت.
روش: در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 
نمونه آماری طبق فرمول كوكران 381 نفر برآورد شد كه با روشهای نمونه گیری 
از ساكنان 3 محله  نفر  بین 56744  از  سهمیه ای، خوشه ای و تصادفی ساده 
فرودست شهری اراک انتخاب شدند. در این تحقیق ابتدا شاخصهای كالبدی 
 )AHP( و اقتصادی انتخاب شده و بر اساس رویكرد تحلیلی سلسه مراتبی
وزن دهی شده است. همچنین برای رتبه بندی محله های فرودست ازنظر فقر 

شهری از ابزار تصمیم گیری چند معیاری TOPSIS استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس تكنیك TOPSIS، رتبه فقر شهری به دست آمده برای 
محله فوتبال برابر با 0/09538 محله چشمه موشك برابر با 0/06206 و برای 
محله باغ خلج 0/06031 است. نتایج همچنین نشان داد كه اكثر بلوكهای این 
محله ها به لحاظ فقر شهری و فرهنگ فقر در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. 
با سطح  مستقیمی  ارتباط  محله،  این سه  از  در هركدام  فقر شهری ساكنان 
فرهنگ فقر در میان آنها داشت. همچنین بین این دو متغیر همبستگی قوی 
وجود دارد به طوری كه فقر شهری به تداوم فرهنگ فقر در این محالت منجر 
شده و فرهنگ فقر به تداوم فقر شهری كمك كرده است. به لحاظ فرهنگ 
این سبك  و  دارند  مشابهی  نسبتًا  زندگی  این سه محله سبك  فقر، ساكنان 

زندگی به یك خرده فرهنگ در این محله ها تبدیل شده است.
بحث: نتایج نشان داد كه فقر شهری لزوماً با اقدامات كالبدی و عمرانی رفع 
شدنی نیست بلكه آنچه باعث تداوم فقر شهری در یك محله می شود فرهنگ حاكم 
بر زندگی ساكنان است؛  طوری كه فرهنگ فقر به تداوم فقر شهری كمك می كند و 
مانع از نتیجه بخشی برنامه های عمرانی در فقرزدائی از محله های فرودست شهری 
می شود. لذا سیاستها و برنامه هایی كه به منظور كاهش فقر شهری در این محله ها 
تدوین می شود باید ضمن كاهش فقر شهری در سطح كالبدی محله ها بر تغییر 
نگرشها و رویكردها تأكید داشته باشد. به عبارتی ضمن بهبود وضعیت فیزیكی و 

كالبدی محله ها باید نسبت به تغییر خرده فرهنگ فقر در میان ساكنان اقدام شود.
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Abstract
Introduction:The purpose of this research is to investigate 
the relationship between urban poverty and poverty culture 
in urban suburbs of Arak – the capital of Markazi Province 
in centeral Iran, with emphasis on economic and cultural 
empowerment of residents of these neighborhoods. 
Method: In this research, a survey method and question-
naires were used to collect data. The sample was estimat-
ed to be 381 people according to Cochran formula, and 
they were selected through random cluster sampling and 
simple random sampling from among 56744 inhabitants 
of 3 suburban areas of Arak.
Results: Based on the TOPSIS technique, the urban pov-
erty rate for the neighborhood of Mahalleh Football was 
0.09538; for the Cheshmeh Mooshak area was   0.06206 
and for Bagh Khalaj neighborhood was 0.06031. The re-
sults also showed that most of the blocks in these neigh-
borhoods are in a bad condition in terms of urban poverty 
and Poverty culture.  
Discussion: The results showed that urban poverty does not 
necessarily happen due to physical and developmental ac-
tions; however, what causes the continuity of urban poverty 
in a neighborhood is the dominant culture of the inhabitants, 
so that poverty culture contributes to the continuity of ur-
ban poverty and prevents the outcome. Part of development 
programs is in poverty eradication from suburban areas. 
Therefore, policies and programs designed and developed  
to reduce urban poverty in these neighborhoods should re-
duce urban poverty at the physical level of neighborhoods by 
changing attitudes and approaches. 
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Expended Abstract
Introduction: Urban neighborhoods are a symbol of urban poverty and its spread 
over time, mainly due to over-migrations, economic fluctuations, the rapid growth 
of urbanization, and the neglect of the housing and shelter needs of low-income 
groups. The World Commission for the Future of Cities in the 21st Century warned 
that, as urban superlife grows, urban poverty in southern countries will increase 
and a major part of urbanization growth will be based on informal economies and 
the expansion of informal settlements. According to Habitat, urban areas will be 
the world’s largest population growth center in the next 30 years and with this 
increasing population, governments in developing countries face the challenge 
of a high rate of poverty. Poverty is a global issue worried by both developing 
and developed countries. In addition, international organizations are working to 
reduce it. Iran’s constitution and binding legal documents, such as the Prosecu-
tor’s Office and the law, emphasize direct or indirect poverty reduction in Iran. 
Urban poverty is a multidimensional phenomenon, and the urban population is 
suffering because of many deprivations, including access to employment opportu-
nities, lack of adequate housing and infrastructure, lack of social security, and lack 
of access to health and education and individual security. The research seeks to 
answer this question. Whether there is a significant difference between the urban 
poverty level and the culture of poverty in urban suburban areas? And if so, how is 
this difference? How much is the urban poverty situation in each of the suburban 
neighborhoods studied? On this basis, to measure urban poverty from 15 physi-
cal and economic indicators, and for its poverty culture, it has five dimensions 
The basic one is divided and each one is examined separately. The components 
of family disruption, local affiliation, despair, economic distress, and ultimately 
social disorder that are measured by examples of having or not having a literacy 
or pursuing political news are considered as cultural signs of poverty. The purpose 
of this research is to investigate the relationship Urban poverty is associated with 
the culture of poverty in the sub-urban areas of Arak with an emphasis on the 
economic and cultural empowerment of the residents of these neighborhoods. To 
this end, indicators of urban poverty and poverty culture have been identified and 
measured and their relationship is correlated. On the basis of the theory of culture 
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of poverty, suburban neighborhoods, in addition to this Sometimes this pattern is 
very damaging and damaging, and it will not only damage people and society in 
the long run, it will also eliminate the hope of changing the situation.
Method: In this study, the survey method was used. The sample is 381 people ac-
cording to the Cochran formula. Using a three-stage, simple, random and simple 
sampling method, about 56,774 residents of the 3 suburban suburbs of Arak was 
selected. In this research, the physical and economic indices are selected first and 
are based on the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach. Also, a TOPSIS 
multi-criteria decision-making tool has been used to rank urban poverty in terms 
of urban poverty. According to the Asian Development Bank, poverty is the depri-
vation of assets and opportunities that each person deserves. In order to measure 
urban poverty in this study, 15 physical and economic indexes (population density, 
population density, residential density, residential density, population density in 
residential unit, household density in residential unit, unemployment rate, labor 
burden, economic participation, women’s economic participation , Occupational 
factor, employment rate, overhead rate, dependency ratio, general activity level (9 
economic indicators and 6 physical indicators) are considered.
Findings: The TOPSIS model for the football neighborhood is 0.09538 and for 
the missile fountains 0.06206 and for the Gahlagh neighborhood 0.06031. The 
results also indicate that most of the blocks in these neighborhoods are in poor 
condition in terms of urban poverty and poverty culture. The findings of this study 
showed that the urban poverty of residents of 3 suburban suburbs of Arak, namely, 
And Qala Golagh’s Koi have a significant direct relation with the level of culture 
of poverty among them. According to this study, urban poverty and the level of 
poverty culture among residents of the lower neighborhoods of Arak city have 
been high. The results of regression analysis showed that the amount of multiple 
correlation coefficient Regression model and coefficient of determination of inde-
pendent variable, significantly predict the dependent variable. The results of path 
analysis indicated that the change in the independent variable caused significant 
changes in the dependent variable.
Discussion: Urban poverty and the growth of the index of poverty culture are 
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one of the biggest issues in metropolises, which has been the bedrock of many 
social deviations. Metropolises are a new, complex and marvelous phenomenon 
that, based on the nature of their formation and development, are faced with great 
problems in the social, economic, managerial and spatial-physical aspects. In this 
research, in order to control and reduce the components of poverty, Economic 
and Poverty Culture in suburban neighborhoods, a solution to the empowerment 
of residents with a community-based approach in the economic, cultural and so-
cial dimensions is proposed. The empowerment of local communities and local 
development is a decentralized and participatory approach and is in some way 
a complement to the need to engage in the provision of property rights and eco-
nomic development in the poorer neighborhoods, in addition to participating in 
the construction and improvement of the neighborhood. Neighborhood residents 
are critical in decision making and the planning process to identify the priorities of 
action and support in implementation.
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مقدمه
است  زمان  در طول  آن  و گسترش  فقر شهری  از  نمادی  فرودست شهری1  محله های 
و  شهرنشینی  شتابان  رشد  اقتصادی،  نوسانهای  بی رویه،  مهاجرتهای  از  ناشی  عمدتًا  كه 
بی توجهی به نیاز مسكن و سرپناه اقشار كم درآمد است. كالن شهرها، پدیده ای جدید، پیچیده 
و شگفت انگیزی هستند كه بر اساس ماهیت شكل گیری و گسترش خود، با مسائل بزرگی 
اقتصادی، مدیریتی و فضایی - كالبدی دست به گریبان هستند. جمعیت  ابعاد اجتماعی،  در 
زیاد، تراكم باال، آلودگی و ازدحام، نابرابری اجتماعی- اقتصادی، بافتهای شهری ناپایدار و 
مسئله دار، گسیختگی فضایی و تمركز و تداوم فقر شهری، از مهم ترین مسائل و معضالت 

این گستره های بزرگ جمعیتی هستند.
محالت فرودست شهری یا آنچه در برخی موارد، از آن به عنوان سكونتگاههای غیررسمی 
اقشار  از سكونتگاههای  توصیف طیف گسترده ای  برای  كلی  معنای  در  برده شده،  نام  نیز 
كم درآمد و یا دارای شرایط زیست نامناسب انسانی به كاربرده می شود. این شرایط نامناسب، 
نشان دهنده نمودهای متنوع فقرند.»این محالت، پرمخاطره، دارای استانداردهای پایین محیطی 

و مناطق بدون برنامه ریزی شهرها هستند« )سازمان ملل-هبیتات2، 2006(.
به صورت كلی، محالت فرودست شهری نمود فیزیكی و عینی نیروهای متعددی هستند 
قانونی  فقر عمیق، چارچوبهای  نمود  آنها  ازیك طرف  دارند.  با همدیگر همپوشانی هم  كه 
نهادی  ظرفیت  نامناسب،  شهری  برنامه ریزی  غیرممكن،  سیاست گذاریهای  غیرواقع بینانه، 
از  نمودی  محالت  این  دیگر  طرف  از  اما  هستند؛  كالن  اقتصاد  عمده تر  عوامل  و  ضعیف 
بسترهای آماده و منعطفی هستند كه مردم به شدت غیر برخوردار با توسل به این بسترها، 

خودشان را برای رویارویی با این چالشها سازمان دهی می كنند )بانك جهانی3، 2008(.
1. urban slums
2. UN-HABITAT
3. World Bank
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یكی از پیامدهای كالن شهرها و رشد كالبدی و جمعیتی شدید این شهرها طی دهه های 
اخیر، ظهور و بروز پدیده فقر شهری در مناطق فقیرنشین شهری بوده است. فقر شهری، بیش 
از یك سده است كه موضوع موردبحث جامعه شناسان، اقتصاددانان و سیاست مداران است. 
به علت تمركز فزاینده و تأسف بار فقر در شهرها، بحث بر سر علل، عواقب و نیز راه حلهای 
فقر  )كورلی2005،1(  است.  بوده  موردعالقه  بسیار  اخیر،  دهه های  در  به ویژه  آن  با  مبارزه 
شهری، معضلی چندبعدی است كه افراد را با محدودیتهای بسیاری ازجمله دسترسی محدود 
به فرصتهای شغلی و درآمدی، عدم بهره مندی از مسكن و خدمات مناسب، محیط های ناسالم 
و خشن و عدم بهره مندی از خدمات تأمین اجتماعی و سازوكارهای حمایتی بهداشتی و 

آموزشی، مواجه می كند )دوكلوس و ارار2006،2(.
رسمی  گزارشهای  می رود.  و  رفته  پیش  به سمت شهری شدن  به سرعت  امروز  جهان 
نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد نشان می دهد كه در سال 2003 حدود نیمی از جمعیت 
جهان یعنی جمعیتی بالغ بر 3 میلیارد نفر در مناطق شهری زندگی می كرده اند و با توجه به 
زیاد  برسد  نفر  میلیارد  تا 5  به 3  تا سال 2030  این جمعیت  اینكه  احتمال  فرایند موجود، 
مناطق  در  تا سال 2030 چیزی در حدود 60 درصد كل جمعیت جهان  عبارتی  به  است. 
كالن شهرهایی  در  جمعیت  این  اكثر  كه  است  این  مهم  نكته  كرد.  خواهند  زندگی  شهری 
ساكن خواهند شد كه در كشورهای معروف به درحال توسعه قرار دارند. همچنین در این 
كالن شهرها، اكثر این جمعیت در مناطق فرودست شهری اسكان می یابند. به عبارتی پیش بینی 
می شود اگر مواجهه با جمعیت شهری در حال گسترش این كشورها، با برنامه ریزی دقیق و 
مناسبی همراه نباشد، تعداد ساكنین محالت مذكور تا سال 2030 به دو برابر افزایش پیدا كند 

)بانك جهانی،1999(.

1. Curley
2. Duclos and Araar
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شهری  است.»فقر  شهری  فقر  بازتولید  و  تولید  گسترش،  پدیده  این  عوارض  از  یكی 
مجموعه ای از فقر انتقال یافته از جامعه روستایی )توسط مهاجران به شهر( و نیز فقر تولید و 

بازتولیدشده در جامعه شهری را در برمی گیرد«. )دیویس1، 2006(.
بر اساس گزارش هبیتات، مناطق شهری در 30 سال آینده مهم ترین كانون رشد جمعیت 
با این افزایش جمعیت، دولتها در كشورهای درحال توسعه با چالش  جهان خواهند بود و 
فقر همراه است؛  پدیده شهری شدن  با  این دگرگونی  مواجه هستند.  فقر  باالی  نرخ رشد 
به طوری كه زمانی فقر بیشتر در روستا نمایان بوده و امروزه به فقر شهری تبدیل گشته است. 
با این افزایش فقر و كمبود مسكن ناشی از آن، شاهد شكل گیری هر چه بیشتر سكونتگاههای 
غیررسمی هستیم به گونه ای كه جمعیت جهانی این سكونتگاهها تا سال 2020 در حدود 889 

میلیون تخمین زده شده است. )دیویانی2011،2(
فقر مقوله ای است جهانی كه هم كشورهای درحال توسعه و هم كشورهای توسعه یافته 
نسبت به آن نگرانی دارند. عالوه بر این، سازمانهای بین المللی برای كاهش آن تالش می كنند. 
برنامه  قانون  و  چشم انداز  سند  همچون  الزام آوری  قانونی  سندهای  و  ایران  اساسی  قانون 

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر كاهش فقر در ایران تأكید دارند.
ازاین رو استنتاج می شود كه شهری شدن فقر از بزرگ ترین چالشهای توسعه جهانی است 
كه در صورت تداوم روند نامطلوب كنونی، در طی سه دهه آتی شامل دو میلیارد نفر ساكنان 

نواحی فرودست شهری خواهد شد. )سازمان ملل-هبیتات، 2007(
فقر به مثابه یك پدیده نامطلوب اقتصادی اجتماعی، یكی از مهم ترین پیامدهای توزیع 
ناعادالنه و نابرابر درآمدهای ایجادشده در بین افراد جامعه است. وجود این پدیده در هر 

جامعه، نشان دهنده سازوكار غلط نظام توزیع درآمد و ثروت در درون ساختار اجتماعی-

1. Davis
2. Divyani
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ساختار  این  در  ناخوشایندی  آثار  ایجاد  موجب  خود،  به نوبه  كه  است  آنجامعه  اقتصادی 
می شود. تداوم این فرآیند تنشهای اقتصادی-اجتماعی شدیدی را در پی دارد كه ممكن است 

كل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
نرخ  افزایش  با  گذشته  دهه های  در  كه  است  درحال توسعه  كشورهای  ازجمله  ایران 
شهرنشینی و گسترش فقر شهری، نواحی فقیر شهری در آن افزایش یافته است؛ به طوری كه 
در حال حاضر برنامه ریزی برای اسكان كم درآمدها و ساماندهی محله های فرودست شهری، 
به ویژه در كالن شهرها و مناطق پیرامون آنها، از مسائل مهم توسعه شهری در كشور است 

)صرافی و همكاران، 2013(.
شهر اراک به تبع گسترش شتابان شهرنشینی با پدیده شكل گیری محله های فرودست در 
بعضی از محله ها و مناطق پیرامونی خود مواجه شده است، به طوری كه سطح زندگی در این 
مناطق ازنظر كیفی، نسبت به سایر مناطق و محله های شهری اراک متفاوت است و در سطح 
بسیار پایینی قرار دارد. عواملی چون بیكاری، فقر، نداشتن مسكن استاندارد، قرار گرفتن در 
انزوای اجتماعی، عدم تعلق خاطر و وابستگی به ارزشها باعث بروز ناهنجاریهای اجتماعی و 
گسترش آسیبهای شهری در این نقاط شهر شده است؛ بنابراین محله های فرودست در شهر 
اراک، عالوه بر اینكه سبب ناهمگونی در سیمای شهری شده اند، موجب بر هم ریختن تعادل 
و توازن فرهنگی و گسترش بزهكاری، تعارض، فقر و ناهمگونی اجتماعی جمعیتی و نظایر 

اینها نیز گشته اند.
گسترش  و  صنعتی  توسعه  فرایند  در  كشور،  شهرهای  از  برخی  مانند  اراک  كالن شهر 
شهرنشینی و مهاجرت فزاینده با پدیده شكل گیری محله های فرودست روبه رو شده است 
و بر اساس اعالم شهرداری اراک و سازمان راه و شهرسازی استان مركزی در سال 1395 
چندین نقطه فرودست در این شهر شكل گرفته است كه می توان به محله های كوی ولیعصر 

)چشمه موشك(، كوی امام سجاد )باغ خلج(، كوی امام علی )فوتبال( اشاره كرد.
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نبود مهارت فنی در میان مهاجران،  اقتصادی و  رواج مشاغل كاذب و غیررسمی، فقر 
مشاغلی را رواج داده كه در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دست فروشی كاال، 
داللی و دوره گردی. همچنین برخوردار نبودن از بهداشت و امكانات درمانی، تراكم جمعیت 
در كنار نبود امكان شهری باعث شده كه ازنظر بهداشتی محله های فرودست در وضعیت 
نامناسبی قرار گیرند. عالوه بر این معضالت بر اساس اظهارات مسئوالن انتظامی و قضائی 
استان مركزی باید از بروز ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی در این مناطق یاد كرد كه به یك 
مشخصه اصلی برای محله های فرودست تبدیل شده و باعث شده كه اغلب مردم، ساكنان این 
محله ها را با انحرافات اجتماعی عجین ببینند و بین این دو مقوله رابطه مستقیم و معناداری 

را تصور كنند1.
از  این سؤال است كه وضعیت فقر شهری در هر یك  به  پاسخ  دنبال  به  این پژوهش 
محله های فرودست موردمطالعه چگونه است؟ آیا تفاوت معناداری بین سطح فقر شهری با 
فرهنگ فقر در محله های فرودست شهری وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، این تفاوت 

چگونه است؟

پیشینه تجربی
به  اراک«  شهری  فقر  فضایی  »گستره های  مقاله  در   )2015( همكاران  و  زنگانه  احمد 
شناسایی و سطح بندی گستره های فقر شهری در شهر اراک پرداختند كه هفت گستره اصلی 
نتایج  دارند.  قرار  شهر  حاشیه  در  عمدتًا  مركزی،  بخش  به جز  كه  شد  شناسایی  شهر  در 
سطح بندی گستره های شناسایی شده حكایت از آن داشت كه به لحاظ برخورداری و شرایط 
مطلوب زیستی بخش مركزی در رتبه اول، محور 20 متری میقان و محله های رودكی و باغ 
خلج در رتبه دوم، محله های داوران و كشتارگاه، محله فوتبال و كوی ولیعصر در رتبه سوم 
1. اظهارات سردار كیومرث عزیزی فرمانده ناجای استان مركزی در میزگرد علمی، خبرگزاری ایرنا، 96/07/16 و معاون 

اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان مركزی، خبرگزاری ایرنا، 96/06/21
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و سرانجام كوی قنات ناصری در رتبه چهارم قرار دارند.
با عنوان راهبرد تعدیل فقر در محله های  ابراهیم زاده و همكاران )2016( در پژوهشی 
شهری با رویكرد اقتصاد مقاومتی در كالن شهر تهران، به این نتیجه رسیده اند كه سازمان یابی 
فقرای شهری در شهر تهران از سال 1375 تا 1390، از تمركزگرایی آنها در بافت فرسوده 
بافت فرسوده  با  فقرا  استقرار  بین  تهران  به عبارت دیگر، در شهر  دارد.  درون شهر حكایت 
رابطه معنادار فضایی وجود دارد كه ضرورت اتخاذ سیاستهای اقتصاد مقاومتی را در بافتهای 

فرسوده نمایان تر می كند.
در تحقیق دیگری كه لوئیس )1953( قبل و بعد از انقالب كوبا در محله های فقیرنشین 
كوبا انجام داد به این نتیجه رسید كه اگرچه در آن محله ها فقر كاماًل از بین نرفته است، اما 
فرهنگ فقر در آنجا از بین رفته است و حركتی كه انقالب در آنجا به وجود آورد موجب 
از  نومیدی كه همگی  بی عالقگی و  بدبختی،  زیرا احساس  فقر شد؛  فرهنگ  میان رفتن  از 
وجوه مشخصه فرهنگ فقر در محله های فقیرنشین شهرهاست در بین این مردم بسیار كم به 
چشم می خورد و مردم نسبت به رهبران خود اعتماد بسیاری داشتند و امیدوار بودند كه در 
آینده زندگی بهتری داشته باشند. بعد از انقالب، مردم مملكت را متعلق به خود می دانستند 
و به علت احساس تعلق باالیی كه نسبت به كشور خود داشتند احساس قدرت و اهمیت 
می كردند )اشرف، 1976(؛ بنابراین، كاهش فرهنگ فقر بیش از فقرزدایی می تواند در كاهش 

انحراف اجتماعی مؤثر باشد.
مطالعات آكایو1 )2010( در آفریقای جنوبی حاكی از آن بود كه برنامه ریزی اجتماع محور، 
توجه به صدای فقرای شهری و به نوعی سرمایه گذاری در خدمات و زیرساختهای اجتماعی 

محالت فقیرنشین را فراهم می آورد.

1. Akayo
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نتایج مطالعات ساور1 )2010( در هند نشان داد كه توانمندسازی اجتماع محلی، سبب 
دسترسی به فرصتهای اشتغال، درآمد و مشاركت مؤثر در طرحهای شهری شده است.

بایكال2 )2010( در مطالعات خود بر روی اجتماعات فقیرنشین اندونزی یادآور می شود 
كه برنامه ریزی اجتماع محور در پروژه های آب رسانی، حفر فاضالب، دسترسی به توزیع آب، 

مبارزه با بیماریهای بومی بسیار موفق بوده است.
آمریكا  در  مینه سوتا  دانشگاه  در  شهری  توسعه  و  برنامه ریزی  مطالعات  گروه  نتایج 
)2005( نشان داد كه برنامه ریزی اجتماع محور می تواند منجر به ارتقای پاسخگویی به صدای 
به  فقرا  دسترسی  افزایش  و  محلی  اداره  نهادهای  با  آنها  بین  رابطه  و  پیوند  برقراری  فقرا، 
فرآیندهای اداره محلی شود. درواقع تداوم و استمرار رویكرد توسعه اجتماع محور در بهسازی 
سكونتگاههای غیررسمی به یك چارچوب نهادی كه منجر به تقویت و بازساخت عملكردی 

نهاد مدیریت محلی منجر می شود، نیاز دارد )به نقل از كرایون3، 2010(.
از  استفاده  با  درون شهری  فقر  اندازه گیری  با  پژوهشی  در   )2015( همكاران  و  ژان4 
معیارهای بافت و پوشش زمین مشتق از داده های سنجش ازدور در شهر مدئین كلمبیا، به این 
نتیجه رسیده اند كه فقر شهری بر دو اصل استوار است: نخست ویژگی فیزیكی هر سكونتگاه 
شهری بازتابی از نظام اجتماعی است، دوم افرادی كه در نواحی فقیر شهری زندگی می كنند، 

ازلحاظ وضع كالبدی مسكن و موقعیت اجتماعی و ویژگیهای جمعیتی شبیه به یكدیگرند.
حجنال5 )2017( در پژوهشی، فقر تمركزیافته در شهرهای آمریكا و كانادا را مقایسه كرده 
و به این نتیجه رسیده است كه فقیر شهر تمركزیافته در شهرهای كانادا بیشتر است. بر اساس 
این تحقیق فقرای شهری در شهرهای كانادا درون بافت شهری متمركز شده اند اما در آمریكا 

فقرای شهری در حاشیه شهرها تمركز یافته اند.

1. Saver   2. Baykal   3. Crayon
4. Juan,   5. Hajnal
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پژوهشهای صورت گرفته معموالً به صورت تك بعدی به مقوله فقر شهری نگاه كرده اند 
رتبه بندی  به   )2015( همكاران  و  زنگانه  نكرده اند.  مطالعه  متغیرها  سایر  با  را  آن  رابطه  و 
محله های فقیر شهری پرداخته اند و تك بعدی به موضوع پرداخته اند. ابراهیم زاده و همكاران 
)2016( به بررسی فقر شهری در بافت فرسوده پرداخته اند و بین این دو رابطه برقرار كرده اند 
درحالی كه بافت فرسوده لزومًا به معنای فقیر بودن ساكنان نیست و فرهنگ فقر نیز در آن 
مطالعه نشده است. لوئیس )1953( نشان داد كه رفع فقر شهری لزومًا به رفع فرهنگ فقر 

نمی انجامد و تا حد زیادی تحت تأثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی است.
رفع  كه  دادند  نشان   )2010( كرایون  و   )2010( بایكال   )2010( ساور   ،)2010( آكایو 
سیاستهای  و  برنامه ها  اجرای  مستلزم  فقیرنشین  محله های  در  فقر  فرهنگ  و  شهری  فقر 

اجتماع محور است.
ژان و همكاران )2015( نشان دادند كه محله هایی كه دچار فقر شهری هستند با یكدیگر 

شباهتهایی به لحاظ كالبدی و فرهنگی-اجتماعی دارند.
با توجه به نقاط قوت و كاستیهای مطالعات پیشین، در این مقاله ضمن بررسی مقوله 
است.  شده  پرداخته  فقر  فرهنگ  نام  به  دیگری  متغیر  با  آن  رابطه  بررسی  به  شهری  فقر 
همچنین در این مقاله محله های فرودست شهری به جای محله های فرسوده و حاشیه نشین 
موردمطالعه قرارگرفته اند و نشان داده شده كه به لحاظ فقر شهری چه نسبتی با یكدیگر دارند 

و راهكارهای اجتماع محور می تواند به رفع مشكالت این محله های كمك كند.

ادبیات موضوع و چارچوب نظری
فقر به صورتهای گوناگون تعریف شده است و مفهوم آن در طی زمان و براثر تحوالت 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است. فقر را می توان از جهات گوناگون 
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تعریف و تقسیم بندی نمود. بوت و روانتری1 به فقر از منظر فقر مطلق و نسبی توجه نموده و 
میان این دو تمایز قائل می شوند. فقر مطلق به عنوان ناتوانی در كسب حداقل استاندارد زندگی 
و فقر نسبی به عنوان ناتوانی در كسب یك سطح معین از استانداردهای زندگی كه در جامعه 
فعلی، الزم یا مطلوب تشخیص داده می شود، تعریف شده است. در تعریف تانسند2 بر فقدان 
منابع برای كسب انواع رژیمهای غذایی، مشاركت در فعالیتها و شرایط و امكانات معمول 
زندگی توجه شده است. سن3 فقر را به صورت محرومیت از قابلیتهای اساسی در نظر گرفته 
و بر نسبی بودن مفهوم فقر در مكانها و زمانهای مختلف، تأكید می كند. ازنظر بانك توسعه 

آسیا، فقر محرومیت از داراییها و فرصتهایی است كه هر فرد مستحق آنها است.
فقر عمومًا بر شرایطی داللت دارد كه افراد در تأمین نیازهای خود ناتوان اند. دو مفهوم فقر 
نسبی و فقر مطلق مدتهاست كه برای تعیین میزان فقر به كاربرده می شوند. فقر مطلق یا حداقل 
معیشت به فقدان نیازمندیهای اساسی برای برپاداشتن یك زندگی سالم بازمی گردد و معموالً 
با معیارهایی چون درآمد یا میزان كالری الزم سنجیده می شود؛ فقر نسبی به مفهوم ساده برای 
تعیین فقر در مقایسه با سطح متوسط و رایج در یك جامعه مشخص به كار گرفته شد و به 

سنجش فقر در رابطه با معیارها و استانداردهای رایج جامعه توجه داشت.

فقر شهری
فقر شهری پدیده چندبُعدی است و شهرنشینان به علت بسیاری از محرومیتها، ازجمله 
تأمین  نبود  مناسب،  زیرساختهای  نداشتن مسكن و  اشتغال،  فرصتهای  به  نداشتن  دسترسی 
اجتماعی و در دسترس نبودن بهداشت و آموزش و امنیت فردی در رنج و مضیقه اند. فقر 
شهری تنها به ویژگیهای نامبرده محدود نیست و اشاره به اوضاع ناپایدار، به آسیب پذیری و 

1. Booth and Rownetree
2. Townsand
3. Amartiya Kumar Sen
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ناتوانی در مقابل آسیبها نیز نظر دارد. بدیهی است اجرای سیاستهای كاهش فقر، بدون تعیین 
گستره و ابعاد آنها، موفقیت چندانی نخواهد داشت )بهاروگلو و كسیدس،2002(.

زندگی  محدودیتهای  از  بسیاری  با  را  افراد  كه  است  چندبعدی  پدیده ای  شهری  »فقر 
روبه رو می كند، چالشهای پیش رو می تواند شامل:

1- دسترسی محدود به فرصتهای شغلی و درآمدی؛
2- بهره مند نبودن از مسكن و خدمات؛

3- محیط های ناسالم و خشن؛
4- بی بهره بودن از خدمات تأمین اجتماعی و سازوكارهای حمایتی، بهداشتی و آموزشی 

دانست«. )داكلوس و ارار1، 2006(
»محیط های شهری از سیستمهای پیچیده و پدیده های پیچیده و روابط و تعاملهای متعدد 
بین اجزا متشكل اند. فقـر نیز یكی از این پدیده های پیچیده است كه به واسطه اثرهای سوئی 
از  گذشته  دارد.  نیاز  چندبُعدی  رویكردی  به  و  است  گرفته  قرار  توجه  كانون  در  دارد  كه 
كشورهای درحال توسعه، در كشورهای توسعه یافته نیز فقر با تفاوتهای ویژه در طبقه بندی، 
می خورد؛  چشم  به  مشترک،  اساسی  ویژگیهای  برخی  با  اما  اهمیت،  و  ابعاد  گونه شناسی، 

به طوری كه بی خانمانی افراطی ترین مظهر فقر در مناطق شهری است«. )پاراسویچ2، 2012(.
بر اساس نظریه فرهنگ فقر، ساكنان محله های فرودست شهری، ضمن آنكه با فقر مالی 
خانواده ها تعریف می شوند، به لحاظ فرهنگی و مدنی نیز ویژگیها و معضالتی دارند كه باعث 
عدم پذیرش آنان در جامعه بزرگ تر و تثبیت رفتارشان در فرهنگ غالب است. گاهی این 
الگو، بسیار آسیب زا و لطمه زننده است و نه تنها در درازمدت باعث آسیب به فرد و جامعه 

می شود بلكه امید به تغییر شرایط را از بین می برد.

1. Duclos and Araar
2. Paraschiv, M
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فقر شهری پدیده چندبُعدی است و شهرنشینان به علت بسیاری از محرومیتها، ازجمله 
تأمین  نبود  اشتغال، نداشتن مسكن و زیرساختهای مناسب،  به فرصتهای  دسترسی نداشتن 

اجتماعی و در دسترس نبودن بهداشت و آموزش و امنیت فردی در رنج و مضیقه اند.
نحوه  در  امنیت  آموزشی،  بهداشتی،  درآمدی،  شاخص   5 از  شهری  فقر  سنجش  برای 
اقامت )مالكیت و سكونت( و امنیت شخصی، اقتدار و توانمندی و طرح 15 سؤال استفاده 

شده است )بهارلو و كسیدس1، 2002(.

محله های فرودست شهری
طیف  بر  شهری  فرودست  محله های  اصطالح  هزاره،  توسعه  برنامه  تعریف  اساس  بر 
دارد.  داللت  زندگی  نامناسب  با وضعیت  كم درآمد  گروه های  از سكونتگاههای  گسترده ای 
آنها  مشخصه  كه  دارد  شهری  پرجمعیت  مناطق  بر  داللت  اصطالح  این  تعریف  عام ترین 
واحدهای مسكونی پایین تر از حد استاندارد و فاقد بهره مندی از خدمات كافی است. این 
تعریف بر ویژگیهایی از قبیل تراكم زیاد جمعیت، مسكن غیراستاندارد و نامتعارف )از حیث 
ساختار و برخورداری از خدمات( و درهم ریختگی كالبدی و فالكت ناشی از فقر و نبود 
خدمات رسانی تأكید دارد. دو معیار نخست كالبدی و فضایی هستند درحالی كه سومی جنبه 
اجتماعی- اقتصادی و رفتاری دارد. واحدهای مسكونی چنین محله ها و سكونتگاههایی از 
سرپناههای ساده و موقتی گرفته تا سازه های بادوام تر را شامل می شود و در آنها دسترسی به 

زیرساختها و خدمات پایه محدود یا باكیفیت بسیار نازل است. )جواهری پور، 2015(
اسكان غیررسمی جلوه ای از فقر شهری است كه به طور عمده ناشی از بی توجهی به نیاز 
مسكن اقشار كم درآمد در گذار شهرنشینی شتابان به وجود آمده است. )وزارت مسكن و 

شهرسازی، 2004(

1. Baharoglu and Kessides
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فرهنگ فقر
فرهنگ فقر واژه ای است كه اسكار لوئیس1 در سال 1959 برای بیان نحوه زندگی افراد 
قرار  نظریه های خرده فرهنگی  زیرمجموعه  نظریه  این  كرد.  فرودستان شهری وضع  و  فقیر 
در محله های  به ویژه  را  فقر  بازتولید  فرایند  فقر،  فرهنگ  نظریه  در  لوئیس  اسكار  می گیرد. 
فرودست شهری و آلونك نشین شهری تبیین و تحلیل كرده است. لوئیس برای تبیین فرهنگ 
فقر از نوعی روش شناسی خاص مردم نگارانه از طریق تحلیل زندگی نامه های چندین نفر از 
اعضای خانواده های بزرگ بهره گرفته است. او برای طراحی نظریه خود از روش مشاهده 
مشاركتی استفاده كرده و چندین سال با »خانواده سانچز« در مكزیكوسیتی زندگی كرده است 

و از استداللهای نوآورانه ای بهره گرفته است.
اجتماعی ویژه ای رشد  پدیده ای است كه در شرایط  فقر  لوئیس، فرهنگ  اسكار  ازنظر 
با  الگوی است كه  از ارزشها، هنجارها و  بیان كننده مجموعه مشتركی  می كند. این فرهنگ 
فرهنگ عمومی جامعه متفاوت است. به نظر لوئیس، فقرا شیوه زندگی و خرده فرهنگ خاص 
خود را دارند. او فقر را دارای ساخت و مكانیسمی عقالیی با شیوه زندگی پابرجایی كه از 
نسلی به نسل دیگری سپرده شده، معرفی می كند. فقر صرفًا جنبه سلبی نداشته و درواقع تنها 
به معنای محرومیت اقتصادی نیست؛ بلكه فقر شیوه ای از تفكر و مجموعه ای از هنجارهاست 
كه خصلت سازگار كننده نیز دارد. همچنین طی سالهای متمادی نسلهای مختلف این فرهنگ 

را به ارث برده و آن را بازتولید كرده اند.
به اعتقاد اسكار لوئیس فرهنگ فقر فرهنگ جدیدی است كه درنتیجه برخی تحوالت 
 .)2006 )فاضلی،  است  آمده  وجود  به  شهرنشین  جوامع  توسعه  و  سرمایه داری  نظام  در 
ازنظر  بهتر مطالعه كرد.  فرهنگ فقر را می توان در محله های فقیرنشین شهری و روستایی 
او به احتمال زیاد، نامزدان فرهنگ فقر افرادی از طبقات پایین اجتماعی اند كه اجتماعشان در 

1. Oscar Lewis
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معرض دگرگونی سریع قرار گرفته است و درنتیجه تا حدی از اجتماع خود بیگانگی حاصل 
كرده اند )لوئیس، 1986(.

از:»عدم  عبارت اند  لوئیس  اسكار  نظریه  در  فقر  فرهنگ  مهم  شاخصهای  به طوركلی، 
از  آنها  ناچیز  بهره  به عنوان عضو مسلم جامعه؛  كار مؤسسه های عمومی  فقرا در  مشاركت 
دولت  به  بی اعتمادی  هنری؛  تاالرهای  و  موزه ها  بزرگ،  فروشگاههای  بیمارستانها،  بانكها، 
و دارندگان جاه و مقام، بیزاری از پلیس، اخذ وام از رباخواران محلی با بهره سنگین، گرو 
كودكی،  دوران  كوتاهی  تقدیرگرایی،  كهنه،  لباس  و  اثاث  خرید  شخصی،  اشیای  گذاشتن 
مادری، شروع  محبت  و  مهر  از  افراد  محرومیت  از حمایتهای الزم،  كودكان  بودن  محروم 
فرزند،  و  زن  ترک  قراردادی،  ازدواجهای  یا  و  آزاد  روابط  پایین،  سنین  در  جنسی  روابط 
شكاف زیاد در بین اعضای خانواده، آزادی و استقالل فرزندان برای ترک خانه، منش ضعیف، 
پرخاشگری، عدم تمایل به پس انداز، كار زنان و جوانان، خانه های كوچك پرجمعیت، پایین 

بودن سطح سواد، پایین بودن درآمد و داشتن مزد اندک«. )لوئیس، 1974(.
مالی  فقر  با  اینكه  بر  فرودست شهری، عالوه  محله های  فقر،  فرهنگ  نظریه  اساس  بر 
خانواده ها تعریف می شوند، به لحاظ فرهنگی و مدنی نیز ویژگیها و معضالتی دارند كه باعث 
عدم پذیرش آنان در جامعه بزرگ تر و تثبیت رفتارشان در فرهنگ غالب است. گاهی این 
الگو، بسیار آسیب زا و لطمه زننده است و نه تنها در درازمدت باعث آسیب به فرد و جامعه 
می شود بلكه امید به تغییر شرایط را از بین می برد. »فقر به ناتوانی تأمین مسكن و سرپناه در 
بازار رسمی و شكل گیری سكونتگاههای غیررسمی دامن می زند و وجود این سكونتگاهها 
به نحوی دلیلی بر وجود فقر است؛ اما از سوی دیگر فقر تنها به مناطق آلونك نشین محدود 
نمی شود و نیز ساكنان آلونكها همگی فقیر نیستند و حتی وضع بهتری از بسیاری از تهیدستان 
محله های قدیمی شهر دارند.«)پیران، 1997(؛ بنابراین شرایط زندگی در مناطق فقیر شهری به 
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صورتی است كه سبب به وجود آمدن شرایط فرهنگی خاصی برای آنها می شود، به طوری كه 
از یك سو فقر فرهنگی و مشكالت مالی و از سوی دیگر دیدن زندگی شهرنشینان كه از 
امكانات امروزی بهره مندند، سبب ایجاد نارضایتی عمیق و گسترش محرومیت نسبی در میان 

این اقشار جامعه می شود.
وی، نزدیك به هفتاد ویژگی اجتماعی، اقتصادی و روانی را به شرح زیر برای این فرهنگ یا 
روش زندگی برمی شمرد؛ و مدعی وجود نوعی ارتباط تنگاتنگ و متقابل بین آن ویژگیها می شود:

ویژگیهای اجتماعیویژگیهای اقتصادیویژگیهای روانیویژگیها

شاخصها

احساس شدید محرومیت، بی ارزشی، 
بی اعتباری، احساس درماندگی، نیاز به 
اتكا به دیگران، اعتمادبه نفس پایین و 

ساخت ضعیِف »من«.
 سرگردانی در شناخت جنسیت. 

ناتوانی در فروخوردن خشم و دیگر 
احساسات آنی. ایجاد محدودیت برای 
خود و گوشه گیری. تمایل به ریسك 
كردن. خشونت، تقدیرگرایی، اولویت 
دادن به نیازهای جسمی، بی قیدی در 
تربیت فرزندان و آموزشهای رسمی، 

تربیت غیركالمی كودكان، واژگان 
محدود و تحریك آمیز، بنده لحظه ها 

بودن و به تعویق نینداختن خوشیهای 
لحظه ای، بی تفاوتی به وضعیت آینده و 

كمبودها و نواقص محیطی و ... .

دستمزد كم، نداشتن كار 
دائمی، نداشتن پس انداز و 

امثال آن، ذخیره غذایی كم، 
بیماریهای مزمن و طوالنی، 

رشد كافی نداشتن استخوانها و 
ورود زودهنگام به بازار كار

توسل به وامهای با بهره 
سنگین، گرو گذاشتن وسایل 

شخصی، خرید لباسها و 
وسایل كهنه و مانند آن.

سطح تولید پایین، سطح سواد 
و سرمایه كم.

مشاركت كم در سندیكاهای 
كارگری

 نداشتن جایگاه در »نظام 
اقتصادی«

پیش داوری جامعه نسبت به 
آنها و كاهش زمینه مشاركت در 

مؤسسات عمومی، گروه های 
اجتماعی و احزاب.

بدبینی به نهادهای طبقه حاكم و 
بی اعتمادی و نفرت از صاحبان 

و دست اندركاران قدرت، در 
عین آگاهی از ارزشهای طبقه 
متوسط و حتی احساس تعلق 

بدان و همچنین نومیدی از 
كسب توفیق در نظام اجتماعی 

موجود. روحیه پرخاشگری.
آلت دست نخبگان سیاسی 

قرار گرفتن در نوعی وضعیت 
بی هنجاری اجتماعی و آنومی.

)لوئیس، 1986(.
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در این تحقیق برای سنجش فرهنگ فقر آن را به پنج بعد اساسی تقسیم كرده و هركدام 
ناامیدی،  محلی،  تعلق  خانوادگی،  نابسامانی  مؤلفه های  شده اند.  بررسی  مجزا  به صورت 
یا نداشتن  با مصادیقی چون داشتن  نابسامانی اجتماعی كه  اقتصادی و درنهایت  نابسامانی 
از نشانه های فرهنگ فقر در نظر گرفته شده  یا پیگیری اخبار سیاسی سنجیده شده،  سواد 
است. درنهایت، این فرضیه مطرح شده است كه بین فقر شهری در محله های فرودست شهر 

اراک و فرهنگ فقر در این محله ها رابطه وجود دارد.

روش
به لحاظ هدف، تحقیق موجود یك مطالعه كاربردی، به لحاظ زمانی چون به یك برهه 
است.  پیمایشی  بررسی  داده ها یك  ازنظر گردآوری  و  مقطعی  است،  مربوط  زمانی خاص 
روش تحقیق كاربردی از نوع توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است. در این تحقیق ابتدا داده های 
موردنیاز از طریق بلوكهای آماری سال 1390 كه توسط شهرداری اراک تهیه شده است به 
دست آمده و سپس از طریق مدل TOPSIS به رتبه بندی فقر شهری در محالت موردمطالعه 
پرداخته شده است. همچنین برای وزن دهی به شاخصهای موردمطالعه از مدل تحلیلی سلسله 
و  جفتی  مقایسه  به  مراتبی  سلسله  ساختار  تشكیل  با  است.  گردیده  استفاده   AHP مراتبی 
محاسبه اوزان معیارهـا و زیرمعیارها پرداخته شد و سپس امتیازهای مربوط، از معیارها و 
زیرمعیارهای موجود در سلسله مراتبی به دست آمدنـد. در این تحقیق به منظور استفاده از 

روش AHP در حل مسئله ارزیابی، پنج مرحله اساسی به شرح ذیل دنبال شد:
مرحله اول: تشكیل سلسله مراتب،

مرحله دوم: تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها،
مرحله سوم، تعیین ضریب اهمیت گزینه ها،

مرحله چهارم: تعیین امتیاز نهایی )اولویت گزینه ها( و
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مرحله پنجم: بررسی سازگاری در قضاوتها.
و  محاسبه  پاسخها  از  هركدام  هندسی  میانگین  معیارها،  اهمیت  ضریب  محاسبه  برای 
سپس از طریق نرم افزار تصمیم گیری چندمعیاره اوزان هركدام از استراتژیهای اصلی و فرعی 
به دست آمد و همه معیارها با توجه به هدف تحقیق تحلیل و اولویت هركدام نیز به ترتیب 

مشخص گردید.
بر اساس مدل AHP بیشترین وزن برای بیكاری 0/13 و كمترین وزن به تراكم نفر در 
واحد مسكونی 0/02 اختصاص داده شده است. با توجه به مبانی نظری و تعریف عملیاتی 
شاخص فقر شهری برای سنجش فقر شهری در این تحقیق 15 شاخص كالبدی و اقتصادی 
)بعد خانوار، تراكم جمعیت، تراكم واحد مسكونی، تراكم ناخالص مسكونی، تراكم نفر در 
واحد مسكونی، تراكم خانوار در واحد مسكونی، نرخ بیكاری، بار تكفل، مشاركت اقتصادی، 
مشاركت اقتصادی زنان، ضریب تكفل، میزان اشتغال، نرخ سرباری، نسبت وابستگی، میزان 
فعالیت عمومی( )9 شاخص اقتصادی و 6 شاخص كالبدی( در نظر گرفته شده است. البته 

بعد خانوار در هر دو شاخص كالبدی و اقتصادی كاربرد دارد.
یك  انجام  از طریق  فقر  فرهنگ  بر  فقر شهری  تأثیرات  تا  پژوهش تالش شد  این  در 
از تكنیك پرسشنامه استفاده شده است.  پیمایش مورد سنجش قرار گیرد و در این روش 
جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، كلیه ساكنان 3 محله فرودست شهر 
اراک است كه تعدادشان بر اساس سرشماری سال 1390 برابر با 56 هزار و 744 نفر گزارش 
و  سهمیه ای، خوشه ای  روشهای  از  تركیبی  پژوهش  این  در  نمونه گیری  است. روش  شده 
تصادفی ساده بوده است. در ابتدا هر یك از مناطق بر اساس جمعیت دسته بندی شدند و 

سهم هر یك از مناطق از نمونه از طریق فرمول كوكران مشخص شد. سپس هر یك از مناطق 
بر اساس بلوک بندی شهری به چند بلوک تقسیم شدند و درنهایت متناسب با سهمیه و بلوک 

هر منطقه بر اساس روش تصادفی ساده نمونه ها انتخاب گردیدند.
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طبق فرمول كوكران حجم نمونه برابر است با 381 نفر كه این محاسبه با سطح خطای 
5 درصد صورت گرفته است. برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری پژوهش یعنی پرسشنامه 
محقق ساخته از اعتبار محتوی استفاده شده است. برای این كار، از دو روش كیفی و كمی 
استفاده شده است. در بررسی كیفی محتوا، پژوهشگر از متخصصان درخواست كرد تا پس از 
بررسی كیفی پرسشنامه، نظرات خود را ارائه دهند كه بر اساس نظرات اساتید و متخصصان، 
موارد موردنظر ایشان در پرسشنامه اعمال شد. برای بررسی اعتبار محتوایی به شكل كمی 
از متخصصان   CVR تعیین  برای  استفاده شد.   ،)CVR( از ضریب نسبی روایی محتوا نیز، 
درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی »ضروری است«، »مفید است ولی 
ضرورتی ندارد« و »ضرورتی ندارد« بررسی نماید. سپس پاسخها مطابق فرمول CVR محاسبه 
گردید و ازآنجاكه مقدار محاسبه شده پرسشها از مقدار جدول بزرگ تر بود اعتبار محتوای آن 

نیز پذیرفته شد.
پایائی ابزار جمع آوری اطالعات با توجه به ضریب آلفای كرونباخ كه 0/805 بود پایایی 
فراوانی،  جداول  از  نتایج  توصیف  برای  پژوهش  این  در  است.  داده  نشان  را  قبولی  قابل 
نتایج  برای تحلیل  استفاده شده است. همچنین  پراكندی  درصدها و شاخصهای مركزی و 
از ضرایب همبستگی به خصوص ضریب همبستگی كندال، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر 

بهره گرفته شده است.

یافته ها
به  بیشترین نسبت )76 درصد( اختصاص  به لحاظ جنس  پاسخگو،  نفر  از جمع 381 
مردان داشته است. به لحاظ سن، 76 درصد اختصاص به میان ساالن و 24 درصد اختصاص به 
افراد جوان داشت. به لحاظ وضعیت اشتغال، 37/7 درصد شاغل موقت و 28/8 درصد بیكار 
از تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم و 10/3  به لحاظ وضعیت تحصیلی، 55/9 درصد  بودند. 
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بیشترین  تولد،  لحاظ محل  به  بودند.  برخوردار  باالتر  و  فوق لیسانس  از تحصیالت  درصد 
نسبت )39/1 درصد( اختصاص به متولدین روستا و كمترین نسبت )11/1 درصد( اختصاص 
به متولدین خارج از استان داشته است. به لحاظ مدت زمان سكونت، بیشترین نسبت )40/1 
درصد( اختصاص به وضعیت متوسط و كمترین نسبت )15/6 درصد( اختصاص به وضعیت 
خیلی كم داشته است. به لحاظ وضعیت تأهل، 76 درصد متأهل و 24 درصد مجرد بودند. 
به لحاظ درآمد، بیشترین نسبت )60/7 درصد( مربوط به وضعیت درآمدی كم )بین 1 میلیون 

500 هزار تومان تا 2 میلیون 500 هزار تومان( بوده است.
در جدول شماره 1 اطالعات مربوط به مساحت محله ها و تعداد خانوار و جمعیت ساكن 

در آنها ارائه شده است.

جدول )1( اطالعات آماری محله های فرودست شهر اراک

محالت
برآورد مساحت 

)هکتار(
نسبت به 
مساحت

برآورد 
جمعیت 

به نفر

نسبت به 
جمعیت

تعداد خانوار
تعداد بلوک 

شهری

کوی امام سجاد 
)باغ خلج(

56%8910099%1/92327165

کوی ولیعصر 
)چشمه موشک(

38%6012318%2/333161123

کوی امام علی 
)فوتبال(

124%1/19634327%6/499891271

منبع: مركز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسكن، 1390
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جدول )2( شاخصهای بکار رفته در رتبه بندی محالت فرودست شهری ازلحاظ فقر شهری

محله ها
معیارها                   

کوی ولیعصر 
)چشمه موشک(

کوی امام سجاد 
)باغ خلج(

کوی امام علی 
)فوتبال(

1/581/752متوسط بعد خانوار

1/721/792تراكم جمعیت

2/963/043/20تراكم خانوار در واحد مسكونی

1/551/691/89تراكم نفر در واحد مسكونی

2/402/803/01تراكم واحد مسكونی

2/182/352/45تراكم ناخالص مسكونی

3/523/723/89مشاركت اقتصادی

3/413/653/85مشاركت اقتصادی زنان

4/224/324/54بیكاری

2/852/293/11سرباری

1/992/62/29ضریب تكفل

3/193/393/65میزان اشتغال

2/332/632/81نسبت وابستگی

1/751/962/02میزان فعالیت عمومی

10/336/345/3بار تكفل

در جدول شماره 2 تعداد 15 شاخص برای سنجش متغیر فقر شهری در 3 محله فرودست 
شهر اراک تنظیم شده است كه اندازه هر یك از شاخصها در هر یك از محله ها به طور مجزا 

نمایش داده شده است.
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در جدول شماره 3 وزن هر یك از شاخصهای اندازه گیری متغیر فقر شهری كه در مدل 
تاپسیس به كار رفته اند بر اساس مدل AHP مشخص شده است به طوری كه بیكاری بیشترین 

وزن و متوسط بعد خانوار كمترین وزن را در میان شاخصها دارند.

AHP جدول )3( وزن دهی به معیارهای به کاررفته در مدل تاپسیس با استفاده از مدل

وزنمعیارها                              محله ها

0/021متوسط بعد خانوار

0/022تراكم جمعیت

0/07تراكم خانوار در واحد مسكونی

0/02تراكم نفر در واحد مسكونی

0/063تراكم واحد مسكونی

0/051تراكم ناخالص مسكونی

0/10مشاركت اقتصادی

0/10مشاركت اقتصادی زنان

0/13بیكاری

0/075سرباری

0/042ضریب تكفل

0/1میزان اشتغال

0/053نسبت وابستگی

0/031میزان فعالیت عمومی

0/098بار تكفل
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در جدول شماره 4 بیشترین و كمترین عملكرد هر یك از شاخصهای اندازه گیری متغیر 
فقر شهری در محله ها نمایش داده شده است.

جدول )4( محاسبه باالترین و پایین ترین عملکرد در هر شاخص

Vmax(A+)Vmax(A-)معیارها محله ها

0/1880/034متوسط بعد خانوار

0/2110/040تراكم جمعیت

0/3850/075تراكم خانوار در واحد مسكونی

0/1520/20تراكم نفر در واحد مسكونی

0/3390/065تراكم واحد مسكونی

0/3240/061تراكم ناخالص مسكونی

0/4040/082مشاركت اقتصادی

0/4230/086مشاركت اقتصادی زنان

0/4600/089بیكاری

0/03580/071سرباری

0/2670/053ضریب تكفل

0/4020/079میزان اشتغال

0/3280/065نسبت وابستگی

0/2430/045میزان فعالیت عمومی

0/3870/076بار تكفل
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در جدول شماره 5 نتیجه محاسبات رتبه بندی 3 محله فرودست شهری اراک بر اساس 
15 شاخص در نظر گرفته شده نمایش داده شده است. طبق جدول شماره 5 كوی امام علی 
به لحاظ فقر شهری در میان 3 محله موردمطالعه رتبه اول را كسب كرده و كوی ولیعصر و 
امام سجاد به ترتیب رتبه های دوم و سوم را كسب كردند. بر اساس نتایج این جدول تفاوت 

فاحشی به لحاظ فقر شهری بین این سه محله دیده نمی شود.
برای سنجش فرهنگ فقر و بر اساس نظر اسكار لوئیس این متغیر به پنج مؤلفه اساسی 
ناامیدی  اجتماعی،  نابسامانی  خانوادگی،  نابسامانی  محلی،  تعلق  اقتصادی،  نابسامانی  شامل 
تقسیم و سپس هر یك از این شاخصها با 3 سؤال سنجیده شده است كه درمجموع متغیر 

فرهنگ فقر با 15 سؤال در هر منطقه سنجش شده است.

جدول )5( رتبه بندی نهائی محله های فرودست شهری اراک ازلحاظ فقر شهری بر اساس مدل تاپسیس

 رتبه+di+di-CIiمحالت
TOPSIS

0/556600/58690/095381كوی امام )علی( )فوتبال(

0/576290/038120/062062كوی ولیعصر )چشمه موشك(

0/577100/037050/060313كوی امام سجاد )باغ خلج(
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در كوی امام علی )ع(، به لحاظ میزان فرهنگ فقر، بیشترین نسبت )55 درصد( اختصاص 
به وضعیت خیلی زیاد و كمترین نسبت )1 درصد( اختصاص به وضعیت خیلی كم داشته 

است.
در كوی ولیعصر )ع(، بیشترین نسبت فرهنگ فقر )50 درصد( اختصاص به وضعیت 

خیلی زیاد و كمترین نسبت )7 درصد( اختصاص به وضعیت كم و خیلی كم داشت.
در كوی امام سجاد )ع(، بیشترین نسبت فرهنگ فقر )49 درصد( اختصاص به وضعیت 

خیلی زیاد و كمترین نسبت )5 درصد( اختصاص به وضعیت خیلی كم داشته است.

جدول )6( توزیع نسبی فرهنگ فقر در محالت فرودست شهری

شرح

وضعیت فرهنگ فقر در محالت

کوی امام سجاد )ع(کوی ولیعصر )ع(کوی امام علی )ع(

f%f%f%

51287255خیلی كم

154287308كم

3810308319متوسط

114301062811029زیاد

209551905018649خیلی زیاد

381100381100381100جمع
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بررسی فرضیات
نتایج آزمون همبستگی كندال تائو-بی در مورد رابطه بین فقر شهری و فرهنگ فقر در 
سه كوی امام علی، ولیعصر و اما سجاد، نشان داد كه در هر این سه كوی، رابطه بین این دو 
متغیر معنی دار است. ضمن اینكه این رابطه در كوی ولیعصر )p<0/001 ،r=620( قوی تر از 
دو كوی امام علی )p<0/001 ،r=563( و امام سجاد )p<0/001 ،r=530( است. بدین معنی 
كه هرچه فقر شهری باالتر باشد، فرهنگ فقر در آن بیشتر است و برعكس، فرهنگ فقر، با 

فقر شهری باالتری همراه است.

جدول )7( آزمون همبستگی بین میزان فقر شهری در کوی امام علی )فوتبال( با میزان فرهنگ فقر

nKendall’s tau-bpمتغیرهانام محالت

0/001>3810/563فقر شهری - فرهنگ فقركوی امام علی

0/001>3810/620فقر شهری - فرهنگ فقركوی ولیعصر

0/001>3810/530فقر شهری - فرهنگ فقركوی امام سجاد
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بحث
نتایج تحقیق نشان داد كه بین فقر شهری و فرهنگ فقر در محله های فرودست شهری 
رابطه مستقیم و قوی وجود دارد به طوری كه هر چه در یك محله فقر شهری بیشتر باشد، 

فرهنگ فقر نیز در آن محله بیشتر خواهد بود.
فقر شهری و رشد شاخص فرهنگ فقر یكی از بزرگ ترین مسائل كالن شهرها است كه 
ایران ازجمله كشورهای درحال توسعه  بسترساز بسیاری از انحرافات اجتماعی شده است. 
نواحی  شهری،  فقر  گسترش  و  شهرنشینی  نرخ  افزایش  با  گذشته  دهه های  در  كه  است 
برنامه ریزی برای اسكان  افزایش یافته است؛ به طوری كه در حال حاضر  فقیر شهری در آن 
كم درآمدها و ساماندهی محله های فرودست شهری به ویژه در كالن شهرها و مناطق پیرامون 

آنها، از مسائل مهم توسعه شهری در كشور است.
 طبق این پژوهش فقر شهری و سطح فرهنگ فقر در میان ساكنان محله های فرودست 
اعتماد،  فقدان  اجتماعی،  نوع روابط  زاییده  فقر  ارزیابی شده است. فرهنگ  باال  اراک  شهر 
تضعیف شبكه های اجتماعی و ساختار نامناسب جامعه است. به زعم اسكار لوئیس، فرهنگ 
فقر حاصل تركیب اجتماعی اقتصادی و روان شناختی است كه باعث بیكاری طوالنی، تزلزل 
در روابط خانوادگی، درماندگی و احساس وابستگی به دیگران و پایین بودن سطح مشاركت 
اجتماعی و درنهایت، از دست دادن اعتمادبه نفس و بیگانگی از جامعه می شود )لوئیس،1974(.
لوئیس )1986( در نظریه خود تأكید می كند كه خرده فرهنگ فقر ساخت و جهت گیری 
به نسل دیگر منتقل می شود.  از نسلی  خاص خود دارد و به صورت یك »روش زندگی«، 
درون  و  مختلف  ملتهای  میان  و  نیست  خاص  ملت  یا  منطقه  یك  به  محدود  كه  روشی 
تقسیم بندیهای گوناگون سیاسی، از همانندیها و همگراییهای شایان توجهی برخوردار است. 
در این تحقیق نیز با مطالعه 3 محله فقیرنشین و فرودست شهری نشان داده شد كه این سه 
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محله از روش زندگی نسبتًا مشابهی برخوردارند و این روش زندگی در این محله ها به یك 
خرده فرهنگ تبدیل شده است.

طبق جدول شماره 5 این تحقیق میان فرهنگ فقر در مناطق سه گانه تفاوت معنی داری 
وجود ندارد. طبق چشم انداز نظریه فرهنگ فقر، الگوهای رفتاری و ارزشی خاصی كه در 
را می بندد.  فقر  تله  از  راه خروج  پیدا می كند،  انتقال  اجتماعی شدن  از طریق  این محله ها 
انتقال نسل به نسل این الگوها باعث ایجاد چرخه بسته فقر شده است. فقرا شیوه زندگی 
یا خرده فرهنگ خاص خود را دارند و در ایستارها و ارزشهای بنیادین خرده فرهنگ محیط 

خویش یعنی همان فرهنگ فقر حل می شوند.
فقیر  اگرچه در محله های  داد كه ساكنان محله های فرودست شهری  نشان  این تحقیق 
را  فقر  لوییس،  نظر  و طبق  دارند  را  زندگی خاص خود  اما سبك  می كنند  زندگی  شهری 
به نوعی شیوه زندگی تبدیل كرده اند به این معنا كه فقر عبارت است از مجموعه ای از ظرفیتها، 
باورها، ارزشها، قانونها، عرفها، هنجارها و اعمال الگومندی كه اجتماعات و گروه های فقیر، 
آنها را درونی كرده اند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می كنند. فرهنگ فقر به مثابه شیوه زندگی 
به نوعی به فقرا این امكان را می دهد كه بتوانند با سختیهای زندگی كنار بیایند، وضعیت خود 
را در جهان بفهمند،  هویت و معنایی بر پایه فقر برای خود دست وپا كنند و به كمك فرهنگ 

فقر با شرایط زندگی خود را سازگار سازند.

راهکارها و پیشنهادها
محله های  در  فقر  فرهنگ  و  شهری  فقر  بین  رابطه  بر  مبنی  تحقیق  نتایج  به  توجه  با 
فرودست شهری، راهكارهای تحقیق به منظور كاهش سطح فرهنگ فقر در این محله ها باید 
بر راهكارهایی متمركز شود كه ضمن كاهش فقر شهری در سطح كالبدی محله ها بر تغییر 
نگرشها و رویكردها به مقوله فقر تأكید داشته باشد. به عبارتی ضمن بهبود وضعیت فیزیكی 
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و كالبدی محله ها باید نسبت به تغییر خرده فرهنگ فقر میان ساكنان اقدام شود.
راهكارها و پیشنهادها كاربردی این پژوهش مبتنی بر توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی ساكنان تدوین شده اند. البته پیش شرط و پیش زمینه موفقیت در این 3 حوزه، به 
در  است.  برنامه ها  و  در طرحها  آنان  برای حضور  بسترسازی  و  ساكنان  طلبیدن  مشاركت 
راهكارهای نوین ارائه شده در راستای بهبود وضعیت این اسكانها، تأكید ویژه ای بر مشاركت 
اجتماعی ساكنین و یكپارچگی فضایی شهر با این سكونتگاهها شده است. یكی از راهبردهای 
دهه  اجتماع محور طی  توسعه  رویكرد  است.  محلی  اجتماعات  به  توجه  فقر شهری  بهبود 
1990 به طورجدی با پیشگامی بانك جهانی در تحقق بخشیدن به اهداف كاهش فقر شهری 
به كار گرفته شد. این رویكرد توجه عمده اش معطوف به عملكرد و واكنش بخش مردمی 
است و به عنوان نظامی مشاركت جو، هدایت كننده و تسهیلگر توسعه محلی در سكونتگاههای 

غیررسمی است.
بدون  چنانكه  گرفته  قرار  تأكید  مورد  بسیار  محلی  اجتماع  در  مشاركت  زمینه  این  در 
مشاركت فعال ساكنان سكونتگاههای غیررسمی، اقدامات بهسازی نقض كننده اصول مندرج 

در منشور جهانی حق به شهر است. )جورداس-لیر2013،1(
مطالعات آكایو در آفریقای جنوبی حاكی از آن بود برنامه ریزی اجتماع محور توجه به 
صدای فقرای شهری و به نوعی سرمایه گذاری در خدمات و زیرساختهای اجتماعی محالت 

فقیرنشین را فراهم می آورد. )آكایو2010،2(
نتایج گروه مطالعات برنامه ریزی و توسعه شهری در دانشگاه مینه سوتا در آمریكا نشان 
داد كه برنامه ریزی اجتماع محور می تواند منجر به ارتقای پاسخگویی به صدای فقرا، برقراری 
پیوند و رابطه بین آنها با نهادهای اداره محلی و افزایش دسترسی فقرا به فرآیندهای اداره 

1 Jordhus-Lier
2 Akayo
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محلی، شود درواقع تداوم و استمرار رویكرد توسعه اجتماع محور در بهسازی سكونتگاههای 
غیررسمی به یك چارچوب نهادی كه منجر به تقویت و بازساخت عملكردی نهاد مدیریت 

محلی منجر می شود. )كرایون1، 2010(
بازآفرینی و بهسازی سكونتگاه غیررسمی مجموعه ای از اقدامات است و نبایستی تنها و 
كاماًل یك جانبه بر روی مسائل كالبدی تمركز كرد و از مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
غافل شد. زمانی كه صحبت از مشاركت می شود باید تمهیداتی را در نظر گرفت كه ساكن 
محله های فرودست شهری خودش را یك شهروند بداند و احساس مالكیت كند و نسبت به 

مسائل حساسیت داشته باشد.
آنها،  به  خدمات رسانی  و  سكونتگاهها  پذیرش  بر  مشتمل  رویكرد  این  اصلی  عناصر 
بهبود تدریجی مسكن موجود از طریق ارتقای امنیت سكونت و بهره گیری از منابع خانوار، 
ظرفیت سازی در مدیریت شهری و تأكید بر فعالیتهای نرم افزاری و توانمندسازی جماعتها 

هستند. )هبیتات،2003(
در  مشاركت  ارتقای  در  ابزاری  به عنوان  و  فرآیند  یك  به مثابه  اجتماع محور  توسعه 
زمینه های مختلف اقتصادی- اجتماعی به كار گرفته می شود. در كل، توسعه اجتماع محور را 
می توان به مثابه فرآیندی محسوب كرد كه به موجب آن گروه های اجتماع محلی قادر به كنترل 

تصمیمات و تخصیص منابع از باال جهت توسعه محلی می شوند. )اورات2، 2005(
سیاست توانمندسازی اجتماع محور در محله های فرودست شهری باید در ابعاد مختلف 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اجرا شود:

الف( توانمندسازی اقتصادی
با توجه به رونق اقتصاد غیررسمی در محله های فرودست شهر اراک، پیشنهاد می گردد  -

1 Crayon
2. Everatt
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مسئوالن شهری اراک، توجه خاصی به این بخش داشته باشند و نسبت به ساماندهی آن 
اقدام كنند.

سكونتگاههای  ساماندهی  و  برنامه ریزی  در  فراوانی  توانمندی  از  غیررسمی  بخش 
بازیگران عرصه  برای  منافع زیادی را  غیررسمی برخوردار است و ساماندهی آن می تواند 
شهری، به ویژه كم درآمدان و نیز مدیریت شهری در برداشته باشد. درواقع این نظر وجود 
دارد كه هر برنامه ای برای كاهش فقر، ساماندهی و توانمندسازی محالت غیررسمی بدون 
باشد.  از آن معیشت می كنند نمی تواند موفق  فقرا  اقتصاد محلی كه  به سازوكارهای  توجه 

)ایراندوست، 1387(
محله های  در  دست فروشان  ساماندهی  و  خریدوفروش  بازارچه های  ایجاد   -

فرودست شهر اراک با همكاری شهرداری اراک
- ساخت مراكز فنی و حرفه ای و آموزش مهارتهای حرفه ای در این محله ها با 

همكاری اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان و شهر اراک
- ارائه تسهیالت اشتغال برای ساكنان محله ها

- حمایت از مشاغل خانگی
در توانمندسازی فقرا، اگرچه توانمندسازی سیاسی، مدیریتی و ظرفیت سازی مشاركتی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما توانمندسازی اقتصادی پایه اصلی را تشكیل می دهد كه 
بر بهبود شرایط كاری و درآمدی مردمی كه غالبًا در بخش غیررسمی شاغل اند استوار است. 

)صرافی، 2002(

ب( توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی
- اداره كل ورزش و جوانان استان و شهرداری اراک می بایست نسبت به ایجاد 
اماكنی همچون پاركها و ورزشگاهها و باشگاههای تفریحی و ورزشی در محله ای 
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فرودست اراک كه از این بابت در فقر كامل به سر می برند اقدام كنند.
- با توجه به فعالیت چند نهاد غیردولتی در محله های فرودست شهری اراک، 
انجمنهای مردمی مورد حمایت سازمانهای رسمی  نهادسازی و تشكیل  الزم است 

قرار بگیرند.
سازمان دهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسكان 
شهرداری  )به ویژه  محلی  نهادهای  و  اجتماعات  این  دوسویه  مشاركت  با  برنامه ریزی شده 
تضمین  و  اجرایی  برنامه ریزیهای  و  اقدامات  پایدارسازی  برای  شهرها(  اسالمی  شورای  و 

موفقیت آنها ضروری است.
برگزاری دوره ها و كارگاههای آموزشهای شهروندی در محله های فرودست شهری اراک  -

با همكاری سمنها
اهمیت  - شهری  امور  در  گسترده تر  مشاركت  برای  زمینه سازی  به منظور  مردم  آموزش 

شوند،  آگاه تر  مسائل  به  نسبت  مردم  چه  هر  موردنظر  اهداف  تحقق  در  دارد،  بسزایی 
قدرت مسئولیت پذیری آنها نیز به تناسب باال می رود.

-گسترش و ارتقاء خدمات سازمان بهزیستی، كمیته امداد امام خمینی )ره( و خیریه ها 
اجتمـاعی  خـدمات  پایگـاه  راه اندازی  جـامعه،  بـر  مبتنـی  توان بخشی  زمینه های  در 
تسهیالت  ارائه  روان شناختی،  اجتماعی-  مددكاری  خدمات  اجتماع محور،  برنامه های 
مالی خرد، فوریتهای اجتماعی، برنامه رشد، تكامل و امنیت غذایی كودكان نیازمند به 

سكونتگاههای غیررسمی با مشاركت سازمانهای محلی و غیردولتی مردم نهاد.
توانمندسازی اجتماعات محلی رهیافتی نوین برای حل مسئله فقر شهری است كه دیگر 
مهندسی ساختمان و تزریق منابع مالی صرف را راهگشا نمی داند، بلكه مهندسی اجتماعی با 
حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمانهای غیردولتی و محلی و مشاركت فعال موردنظر 

است. )هادیزاده بزار، 2003(
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