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مقدمه
 به جهان شهرنشینان جمعیت 2606 سال تا و کنند یم زندگی شهرها در جهان مردم از نیمی از بیش دهد یم نشان آمارها

 یها سکونتگاه دنیا بزرگ شهرهای تمام ۀحاشی در همچنین (.Rongbo Hu et al., 2017: 114) دیسر خواهد درصد 00

 اختصاص خود به را توسعه درحال کشورهای شهری مناطق ساکنان درصد 96 که دندار وجود نانینش هیحاش و غیررسمی

 برای ها دولت ظرفیت ،8336 لسا از جهان شهری جمعیت چشمگیر رشد .(846 :8932 ،هاشمی و )بختیاری دهند یم

 UN-Habitat, Urbanization and Development Emerging) است هکشید چالش به را مناسب مسکن تأمین

Futures, 2016ناپذیرتحمل  ۀهزین یا مسکن کمبود از یا نشانه جهان سطح در زاغه تشکیل گفت توان یم که یطور به (؛ 

 (.Rebecca et al., 2018: 1) است رسمی مسکن

 در درمان اثر از استفاده با ینینش هیحاش اقتصادی علل بررسی در (8934) همکاران و اصفهانی نصر پژوهش نتایج

 رشد با .دارد معنادار یا رابطه ینینش هیحاش با کارییب نرخ و نیزم متیق که گذارد یم صحه ادعا این بر نیز اصفهان شهر

 (شوند یم شناخته نیز زاغه یها سکونتگاه عنوان به اوقات گاهی )که یررسمیغ یها سکونتگاه ةانداز و تعداد چشمگیر

 و انزو چنانچه (.Stephen Graham Saunders et al., 2016: 159) است شده تشدید نیز شهری مدیران یها چالش

 کنند یم یندگینما را شهرها ۀتوسع برای اساسی یها چالش غیررسمی یها سکونتگاه ،کنند یم تأکید (2683) همکاران

(Enzo, et al., 2019: 2) نامطلوب یها لکه ،ها فرصت و ها نهیگز نبود از ناشی اجتماعی یها تیمحروم وجود با و 

 (.Neeraj and Sandra, 2019: 1) شوند یم محسوب شهری بافت

 روستا از هاجرتم سریع جریان اثر بر که است ساختاری و اجتماعی مشکالت برونداد و حاصل درواقع ینینش هیحاش

 که مهاجرتی فرایند .(890 :8913 لطفی،) است تر پررنگ افتهین توسعه کشورهای در که یا دهیپد ؛دهد یم رخ شهرها به

 به (،UN DESA, 2008) بگیرد پیشی روستایی جمعیت از شهری جمعیت 2661 سال در بار اولین برای شد سبب

 کنند یم زندگی یزیر برنامه بدون و شلوغ شهرهای در اکنون که شد منجر شهری مناطق در ینینش هیحاش یریگ شکل

(Sandra and Neeraj, 2019: 1.) بضاعت کم اقشار از تجمعی با خودرو، شکلی به شهرها درون یا حاشیه در پدیده این 

 شناخته یآلونک اجتماعات و خودرو یها سکونتگاه ،یررسمیغ اسکان ،ینینش زاغه مانند عناوینی با و ردیگ یم شکل

  ب را نانینش هیحاش یا نامتعارف یها محله زیستی، و زیربنایی تسهیالت و امکانات کمبود جمعیت، ۀیرو یب رشد .شود یم

 پیدایش تیدرنها و اجتماعی های گروه میان تضاد موجب جوامع در ناعادالنه و غلط یها استیس همچنین .آورد یم وجود

 ،ینینش هیحاش گفت توان یم (.20 :8939 همکاران، و شماعی) است شده یررسمیغ اسکان و ینینش هیحاش ةپدید

 جمله از دیگر یها یژگیو و اجتماعی انحرافات کم، بهداشت با ییها  همحل در که هنجارهاست و ها ارزش از یفرهنگ خرده

 .(890 :8913 )لطفی، کند می بروز اجتماعی انزوای

 (8926) حاضر قرن اوایل از ژهیو به ،شهری جمعیت رشد و وابسته یدار هیسرما اراستقر و ورود از پس ایران در ینینش هیحاش

 نفت مدآدر افزایش همچنین و ارتباطی ۀشبک ،شهری سیساتأت گسترش که زمانی یعنی ؛(9 :8903 )زاهدانی، مدآ وجود به

 روستایی ۀدافع کشاورزی اسیونمکانیز و ارضی اصطالحات دیگر سوی از و شد شهری یها جاذبه ایجاد و شهرها رونق موجب

 در (8938) یآباد یزنگ و (8932) شاطریان (،8930) فر صابری که طور همان ترتیب این به .(8912 )احمدیان، کرد تشدید را
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 بودن پایین و کم درآمد بیکاری، و اجتماعی یها یناهنجار ،کنند یم بیان ینینش هیحاش یریگ شکل بر مؤثر عوامل شناسایی

 است. بوده اثرگذار ینینش هیحاش گسترش در روستایی و کوچک شهری یها طیمح از گسترده مهاجرت و مسکن یابه اجاره

 است شده داده تشخیص قبلی سکونت محل در فرهنگی اجتماعی یها دافعه و اقتصادی عوامل از ناشی ذکرشده عوامل ۀهم

 یا ،اراضی در افراد ضوابط از خارج و برنامه نبدو سکونت قالب در نینش هیحاش های همحل یریگ شکل آن ماحصل که

 عوامل از و نیست کالبدی و فیزیکی یا مسئله تنها شهری مشکل این .(802 :8901 )فرید، ستا شهری پیرامون یها سکونتگاه

 هزارجریبی پژوهش ۀنتیج .(2682 ،8932 همکاران، و )شاطریان شود یم ناشی یا منطقه و ملی سطح در ساختاری کالن

 یها یژگیو گرید و یاریکب فقر، است. داشته بسیاری تأثیر اجتماعی جرائم وقوع بر ینینش هیحاش که دهد می نشان (8911)

 یها طیمح در یاجتماع یها بیآس و انحرافات از یانواع هک شود یم سبب شهرها در یگمنام ةدیپد نارک در نانینش هیحاش

 ۀمطالع در (8930) همکاران و رضایی و (8919) قرخلو چنانچه (.99 :8936 ان،نظری و نوشهر )حیدری دهد رخ شهرها یا هیحاش

 اجتماعی یتعادل بی مانند معضالتی ،یابد افزایش ینینش هیحاش هرچه ،اند کرده بیان ینینش هیحاش اجتماعی ابعاد تحلیل و ارزیابی

 مراتب به را ینینش هیحاش در اجتماعی عوامل أثیرت (8930) همکاران و نظریان پژوهش نتایج همچنین .یافت خواهد افزایش نیز

 امنیت اطالعات و انتظامی مراکز در پرونده 12 بررسی با نیز (8932) همکاران و بختیاری .داند یم اقتصادی عوامل از بیش

 8/39 درنیز  مجرمان توسط رمجازیغ سالح حمل جرم. اند ساکن شهر ۀحاشی مناطق در مجرمان 4/09 که اند افتهیدر عمومی

 سوی از است. شده مشاهده نینش هیحاش مناطق به زیاد شباهت با شهر پایین مناطقدر  3/2 و یا هیحاش مناطق در موارددرصد 

 جذب اقتصاد یررسمیغ بخش در جمعیت این از یا عمده قسمت است شدهسبب  مهارت و سواد سطح بودن پایین، دیگر

 اگرچهدلیل،  همینبه  .(829: 8919 ،زاده میابراه) است مرتبط اجتماعی یها یناهنجار با که شوند انگلی و کاذب مشاغل

اند  نشده پذیرفته جامعه در رسمی شهروندان عنوان به، برند یم سر به شهرها اجتماعی-اقتصادی زندگی قلمرو در نانینش هیحاش

 ثبات زدن برهم برای عاملی وی ملی لشچا به ها هیحاش و ینینش هیحاش، شرایطی چنین رد (.20: 8939 همکاران، و )شماعی

 (.800: 8930 کرمی، و )عبدی شد دنخواهتبدیل  ملی امنیت و سیاسی

 این در .تخریب حتی یا ،خود حال به رهاکردن: الف( است شده ارائه ینینش هیحاشۀ مسئل حل برای مختلفی یها افتیره

 موضعی حل راه (ب(. Shatkin, 2004: 2469) شوند یم فتهگر نادیده عامدانه یررسمیغ یها هسکونتگا در مهاجران راهبرد

 شهروندی حقوق پذیرفتن یعنی توانمندسازی (ج ،اجرایی نهادهای سایر و دولت سوی از صرف امکانات و خدماتۀ ارائ مانند

 امر در خیلد نهادهای و ها سازمان از بسیاری اخیر، دهه دو یکی طی چنانچه .مردمی مشارکتسوی  به حرکت و ساکنان این

 یزیر برنامه و مدیریت رهیافت نوعی تشویق برای مشارکتی نگرش ترویج بر جهانی سطح در شهری یزیر برنامه و مدیریت

ۀ برنام نوع هر پیشبرد و اجرا که طوری هب؛ (896: 8934و همکاران،  )تقوایی اند داشته تأکید توانمندسازی و باال به پایین از

 تسهیالت و زمینه ها دولت توانمندسازی، رویکرد براساس یافت. خواهد تحقق وندانرشه مشارکت اهرم با شده نییتع ازپیش

 .(8: 8913 دوست، معارف و عرفانی )سعیدی ابندی یم را خود ارتقای راه فقیر اجتماعات اماکنند،  می تهیه را فقرا شرایط بهبود

 تأکید فرایند بر پیامد یجا به و داشته تأکید یا محله اجتماعات رب مبتنی و خردنگر رهیافت بر کالن، دید یجا به رویکرد این

ۀ توسع الگوی هرچند (.891 :8938 همکاران، و )رضازاده است یساز تیظرف دنبال به محلی یها هیسرما بسیج با و دارد

 نهادهای سوی زا گذشتهۀ ده دو طی، دارد دیرینه یا سابقه اجتماعی علوم در سنتی یها نگرش قالب در محور اجتماع
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 فقر، کاهش یها نهیزمکردن   فراهم با ترتیب این به (.0: 8939 همکاران، و )فتایی استشده  تأکیدبر آن  یالملل نیب

از  2680 سال در چنانچه، شهری پایدارۀ توسع اهداف شهری تسهیالت و امکانات از برخورداری و بهداشتی یها شرفتیپ

 :Suzanne Smit et al., 2019) شد خواهد محقق یررسمیغ یها سکونتگاه یا ها زاغه درشد،  مطرح ملل سازمانسوی 

 Dinaشد ) خواهد محقق مناطق گونه نیا ساکنان یها تیقابل تقویت یا حفظ با یررسمیغ یها سکونتگاه پایداری(. 39

Mamdouh and Hanan Gamil, 2018: 2367 در یساز فرهنگ با توان یمنیز معتقد است که  (8913) لطفی البته(؛ 

 .کند کمک ینینش هیحاش شدن کم به تواند یم امر این کهرا کاهش داد  ناهنجاری نینش هیحاش مناطق

 در صنایع ۀتوسع و استقرار و اجتماعی اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی، فرد منحصربه یها یژگیو با داشتن اصفهان شهر

 در ینینش هیحاش گسترش و توسعه سبب امر این کرده است. اهمفر روستایی نامهاجر جذب برای را زمینه شهر، حواشی

 یها شاخص با مرتبط ةدیچیپ و اساسی یها چالشبا  را شهری مدیریت و شده کشور یشهرها کالن سایر مانند شهر این

 اب اصفهان شهر غیررسمیهای  همحل شناسایی است. کرده مواجه یطیمح ستیز و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،

 )شامل 8990 سرشماری اطالعات ،تفصیلی طرح بازنگری کالبدی اطالعاتانجام شده است:  منبع پنج از استفاده

 وساز ساخت و تفکیکة دربار )اطالعات لیمح مسئوالن شناسایی ،آماری(ة حوز 080 برحسب جمعیت مسکن اطالعات

 میدانی یها برداشت و بازدید و شهر قمناط تفصیلی طرح مشاوران اطالعات ،شهر( مختلف مناطق در یررسمیغ

 مارچین، صمدیه، هفتون، شامل ،اصفهان شهرداری توسط شده ییشناسا یررسمیغ یها محله اساس براین پژوهشگر.

 بابوکان، ،دژ کهن خیابان مجاور ۀپهن یونارت، آتشگاه، خیابان مجاور ۀپهن دهنو، ،آهن ذوب اتوبان ،آباد عاشق رهنان،

 یها یناهنجار و ینینش هیحاش ةپدید از نیز آباد عاشق ۀمحل (.203 :8930 همکاران، و )شاطریان است خودان و بادآکرد

 از .است موجود نآ در بیکاری و الکلی مشروبات مخدر، مواد فروش مانند اجتماعی جرائم و بودهن بینص یب آن اجتماعی

 با نانینش هیحاش یتوانمندساز ،مناطق این مطلوبنا شرایط بهبود و کنترل برای مناسب راهبردهای از یکی که آنجا

 برای مناسب راهبرد تدوین شرایط ،اجتماعی عدالت برقراری است، زیستی فضاهای نوسازی و بهسازی در ها آن مشارکت

 در یطیمح ستیز و آموزشی فرهنگی ،کالبدی اجتماعی، اقتصادی، ابعاد در آباد عاشق نینش هیحاش ۀمحل توانمندسازی

 .پژوهش حاضر است هدف که شده بررسی اصفهان شهر در نینش هیحاش ۀمحل یک عنوان به محله ناساکن میان

 :است گرفته قرار مدنظر پژوهش اصلی هدف به دسترسی برای زیر فرعی های اساس پرسش براین

 ند؟ا کدام آباد عاشق محله ساکنان توانمندسازی کننده لیتسه عوامل -

 دارد؟ قرار وضعیتی چه در آباد عاشق ۀمحل شهروندان توانمندسازی بر گانه نجپ یها شاخص تأثیر میزان -

 است؟ چگونه آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی بر اثرگذار عوامل یبند رتبه -

 روند مسکن، و زمین قیمت تغییرات تحول، حال در شرایط با انطباق در آن ناتوانی و شهرها یریپذ تیجمع زیاد سرعت

 و نیا توکلی) است آورده وجود به را ...و اجتماعی اقتصادی، کالبدی، نامطلوب شرایط ،غیررسمی های سکونتگاه ترشگس روبه

 منظرهای از توسعه درحال کشورهای بیشتر در غیررسمی های شهرک شده است تا سبب امر همین (.8 :8932 همکاران،

 (.Wekesa et al., 2011: 244کنند ) مطالعه را موضوع نای متفاوت های دیدگاه با پژوهشگران و شوند بررسی مختلف

 کارارا جمله از .اند داشته حوزه این در مطالعاتی نیز خارجی محققان شد، اشاره ها آن به تر پیش که داخلی مطالعات بر عالوه
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 یا هیحاش ۀمجموع از بخشی هند و چین پاکستان، شمال در 8گیلگیت ۀمنطق که گرفت نتیجه خود پژوهش در (2681)

 کافی نقاط و رفته خود اصلی ۀمنطق از فراتر نینش هیحاش ۀمجموع این است. گرفته شکل 8349 سال از که شوند محسوب می

 پایداری (2681) کانول پژوهش نتایجبراساس  است. کرده فراهم را جهان دیگر نقاط در ینینش هیحاش فضاهای با مقایسه در

 تهدیدی، اجتماعی جدایی و حاشیه و دارد بستگی فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف عوامل به پاکستان پنجاب در شهری

 اجتماعی یها تناقض همچنین و مکانی تعلق و وابستگیکند نبود  نیز در پژوهش خود بیان می (2689) 2فلوری .است آن برای

 یها لیپتانس بررسی است آن از حاکی (2680) گوتنتاگ پژوهش ۀنتیج .شود یممنجر  ینینش هیحاش یریگ شکل به مهاجران

 بروز کاهش سبب این امر که بکاهد یررسمیغ مساکن رشد از تواند می مسکن یررسمیغ بخش در سنتی مسکن بخش

 نشان نتایج است. کرده مطالعه را بازار استقبال تحت ینینش هیحاش و شهری فقر نیز (2684) 9فولنگ وو .شود می ها یناهنجار

 کارگران مانند ،محروم اجتماعی یها گروه راندن حاشیه به و اجتماعی نابرابری افزایش با چین در شهری سریع رشد دهد یم

 اجتماعی یها یناهنجار بروز دالیل از یکی امر همین که است بوده همراه روستایی مهاجران و دولتی یها شرکت از مختلف

ی او نشان ها افتهی است. کرده بررسی را جنوبی آفریقای در عیاجتما یها ییجا جابه و محرومیت (2682) بالرد بود. خواهد

 (2686) کولیر است. شده نابرابری و فقر افزایش سبب ،ینینش هیحاش برای یساز نهیزم بر عالوه نژادی تبعیض و آپارتایددهد  می

 در ناهنجاری و جرم به گرایش لعام نیتر مهم فرهنگی و اقتصادی فقر کند یم بیان آفریقا در ینینش هیحاش مهاجرت بررسی در

 شده جویا را یررسمیغ یها مکان در زندگی ةدربار مهاجر کودکان یها دگاهید (2660) آنسل .ستآفریقا نینش هیحاش های همحل

 این در است. بوده همراه یثبات یب و یناامن با کودکان برای یررسمیغ یها سکونتگاه در مسکن ةاجار نتیجه گرفته که و است

 پیشنهاد آن از ناشی اجتماعی یها یناهنجار نیز و مسکن کمبود حل برای راهکاری عنوان به خصوصی بخش حمایت ،میان

 و قانونی یوسازها ساخت کهو نتیجه گرفته است  کرده مطالعه را اسپانیا در محرومیت و مهاجرت (2666) کاالویتا است. شده

 .شود می اجتماعی یها یناهنجار نیز و نژادپرستی بروز سبب امر همین .کشد یم اقتصادی یها هیحاش به را مهاجران یرقانونیغ

 دهد می نشان غیررسمی های سکونتگاه موضوعیت با کشور خارج و داخل در گرفته صورت مطالعات بررسی نتایج

 جمله از و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، گوناگون های حوزه در را موضوع این متفاوت رویکردهای با مختلف پژوهشگران

 نشین حاشیه مناطق یا غیررسمی های سکونتگاه وجود با اند، اما کرده تحلیل و بررسی محلی اجتماعات توانمندسازی

 از پس حاضر پژوهش .است نگرفته صورت آباد عاشق نشین حاشیه ۀمحل در ای مطالعه تاکنون اصفهان شهر در شهری

 این ساکنان توانمندسازی بر مختلف عوامل اثرگذاری مکانیسم شتندرنظردا و سامانمند رویکردی با پیشینه، بررسی

 به .است را مطالعه کرده اصفهان شهر نشین حاشیه های همحل توانمندسازی ةکنند لتسهی عوامل ،بار اولین برای مناطق

 آماری های تحلیل مانجا در آن فراوان دقت و توانایی به توجه با ساختاری معادالت سازی مدل های قابلیت از منظور این

 مطالعه مورد ۀمنطق در شهری پایدار ۀتوسع ریزی برنامه برای روشن اندازی چشم حاضر پژوهش نتایج .است شده استفاده

 .کرد خواهد فراهم

                                                           
1. Gillgit 

2. Flory 

3. Wu fulong 
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نظریمبانی
یررسمیغسکونتگاهوینینشهیحاش

 اقتصاد، از یا مارگونهیب فضایی ببازتا که شود می اطالق شهری نامتعارف و یررسمیغ زندگی فضاهای به ینینش هیحاش

 محلی و استانی ملی، سطوح در اقتصادی-اجتماعی یها یعدالت یب معلول و یا منطقه فضایی ضعیف یزیر برنامه و مدیریت

 در است. یشهر برون اول، دسته دارد. یبند میتقس قابلیت شکل سه به ینینش هیحاش ةپدید (.843 :8912 نژاد، )حاتمی است

 .دنشو یم پخش اطراف به و کنند رشد می قارچ همچون تهران مانند ییشهرها کالن اطراف در نینش هیحاش مناطق حالت این

 درون حالت این دارد. طوالنی بسیار عمری یشهر برون ینینش هیحاش برخالف که است یشهر درون ینینش هیحاش دوم ۀدست

 سوم، حالت است. مشاهده قابل کشورها تمام در و شود می جدا اه بخش سایر از قرمزی خط با و آید می وجود به شهرها کالن

 را آرامی مکان افراد ،حالت این در ست.شهرها کالن ترافیک و هیاهو از فرار برای جامعه ثروتمند و متمکن افراد گزینی حاشیه

 ارتباط ینینش هیحاش (.899 :8913 )لطفی، برند یم سر به آنجا در را هفته آخر تعطیالت و کنند یم انتخاب تفریح برای

در بیشتر  و درآمد کم اقشار از تجمعی با که شود یم اطالق ییها مکان به یررسمیغ اسکان دارد. یررسمیغ اسکان با نزدیکی

 به اجتماعی یها بیآس از بسیاری ساز نهیزم که هستند همراه ناپایدار ینیشهرنش از یا وهیش و یررسمیغ مشاغل با موارد

 یررسمیغ یها سکونتگاهنبود تسهیالت زندگی شهری در  و محرومیتدر این میان،  (.299 :8932 )جمشیدی، روند یم شمار

 فرایند درشده است.  انسانی پایدار ۀتوسع مانع وتبدیل کرده  شهری بغرنج کانون به را ها آن شهری نواحی دیگر با قیاس در

 یها تیحماافراد از  از بسیاریامر،  نیا دنبال به و شد خواهند رانده شهرها ۀحاشی به شهروندان از بسیاری یساز یجهان

 تعریف دراست. همراه نیز اجتماعی یها یناهنجار بروز با ینینش هیحاش (.0 :8918 )صرافی، برد نخواهند یا بهره اجتماعی

 خسارت یا آسیب نوعی و باشد شده تعیین آن برای مجازاتی قانون موجب به که فعلی ترک یا فعل هر است آمده ناهنجاری

 یخاص گروه مشترک رفتاری انتظارات با طریقی به که شود یم اطالق انحرافی رفتار به همچنین .باشد داشته همراه به را

 جامعه یا گروه افراد نظر از که رفتاری هرگونه همچنین (.882 :8934 )کیخا، بدانند نادرست را آن افراد دیگر و باشد ناسازگار

 مشمول یا شده منع رفتار از است عبارت جرم دیگر عبارت به است. جرم باشد شده تعیین مجازات آن برای قانون در و مردود

 (.40: 8916 )پیمانی، باشد ناسازگار رفتاری جامعه انتظارات با که اجتماعی کنترل یها اهرم

 شهری یها یناهنجار و جرائم فزایشا با که ،سوم جهان کشورهای در ژهیو به ینیشهرنش رشد نابسامان ةپدید امروزه

 مشکالت دچار را ها یشهردار و محلی یها دولت مرکزی، حکومت یها برنامه ،ها استیس شهروندان، زندگی است، همراه

 مدیریت ضعف شهرها، به مهاجرت افزایش جمعیت، رشد متأثر از شکلی مستقیم به که وضعیتی چنین است. کرده یفراوان

 جرائم نماد عنوان به نینش هیحاش های همحل ظهور کهدنبال داشته است  به را یا گسترده منفی یامدهایپ است، غیره و شهری

 )میره، است آن پیامدهای بارزترین از ریزان برنامه و مدیران از سوی امکانات توزیع در فضایی نابرابری تجلی و اجتماعی

 و کیخا چنانچه دارد. بسزایی تأثیر زندگی محیط و جتماعیا یها طیمح از اعم محیط ،جرم وقوع در شک بی (.94 :8914

 در را یررسمیغ یها سکونتگاه در موجود اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، مشکالت پژوهش خود، در (8934) همکاران

 اثرگذار شهری اجتماعات و یررسمیغ یها سکونتگاه و یا هیحاش مناطق امنیت برقراری و اجتماعی جرائم وقوع افزایش

 نیتر مهم فرهنگی-اجتماعی یها شاخص بهبودکه  اند داشته تأکید نکته این برنیز  (8934) زاهدانی زاهد و زاده فتحاند.  انستهد
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  عبارت ینینش هیحاش یریگ شکل از پس بزهکارانه یا مجرمانه اعمال .استه همحل توانمندسازی و جرائم بروز کاهش در عامل

 مواد فروش خرید و اعتیاد ،ستیز طیمح آلودگی و عمومی بهداشت علیه تهدید، جمعی یها نزاع، عمد قتل، سرقت از: است

 ،دیگری مال کسب برای تهدید و اخاذی ،حق از ممانعت و مزاحمت عدوانی، تصادف جرائم ،الکلی های نوشیدنی و مخدر

 داشت نظر در باید دیگر سوی از (.803-800 :8932 همکاران، و )شاطریان یآزار کودکو  روسپیگری ،جنسی یها خشونت

ممکن  جرائم افزایش و اشاعه بر عالوه که هستند فراری مجرمان و متهمان اختفای اصلی محل نینش هیحاش مناطق که

 (.08 :8916 )شکویی، تأثیری منفی داشته باشند مناطق این جوانان و نوجوانان کودکان، است بر

 نامناسب، وساز ساخت به توان یم ایران در نینش هیحاش مختلف مناطق هایپیامد نیتر مهم از شده انجام مطالعات براساس

 مواد ازحد شیب مصرف و فحشا و فساد جنایت، و جرم افزایش کاذب، اشتغال و بیکاری اقتصادی، و اجتماعی فرهنگی، فقر

 ،ینینش هیحاش یامدهایپ دیگراز  (.299 :8932 همکاران، و )جمشیدیاشاره کرد  شهری مناطق سایر با مقایسه در مخدر

 )فنی، است یفرامل و ملی سطح در فرهنگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ابعاد، در ساختاری عوامل و شهری فقر ةپدید

 تالش با اگرچه ؛است ایران در ینینش هیحاش عواقب دیگر از یررسمیغ اسکان ساختار با یروستاهای افزایش (.48 :8913

 یها شاخص یریگ شکل (.10 :8913 )ریاحی، است شده شناخته حدودی تا کشور رد پدیده این اجرایی ینهادها

 و القیدی جسمانی، نیازهای به اولویت تقدیرگرابودن، بودن، خشن خطرکردن، به تمایل یعنی ،رو کج فرهنگ خرده

 تربیت در بودنیرکالمیغ و شانس به اعتقاد بودن، ها لحظه ةبند خشونت، به تمایل فرزندان، تربیت به نسبت یبندوبار یب

 ضعف دلیل به عمدتاً ها حاشیه ساکنان همچنین .(24: 8901 لهاسایی،) است شده داده نسبت نشینیهحاشین به نیز فرزندان

 ةاستفاد ینینش هیحاش دیگر پیامد (.842 :8918 )ربانی، نیستند جامعه مقررات و هنجارها قوانین تابع اجتماعی یها یآگاه

 ناعادالنه و کم بسیار دستمزدهای با شهری یفرسا طاقت و پست کارهای برای نانینش هیحاش کار یروین از شهرنشینان

 مجبور را شهر را اصلی ساکنان شهرها، پیرامون ةنخورد دست فضاهای اشغال با نیز نانینش هیحاش دیگر سوی از .است

 و ها افتیره (.92: 8930 فر، )صابری کنند طی خود استراحت و تفریح برای را یتر یطوالن یها مسافت تا کنند یم

 لیبرال دیدگاه پردازان هینظر .است شده ارائه غیررسمی اسکان ةپدید و ینینش هیحاش ۀمسئل حل برای مختلفی راهکارهای

 ها آلونک سازندگان آنان .شدیندیب ها آن برای یا چاره بازار نامرئی یها دست تا اند شده رها خود حال به ها مکان این معتقدند

 به خود نیست آنان فکر به رسمی شهری یزیر برنامه و معماری که جوامعی در که دندان یم معمارانی و شهری زانیر برنامه را

 صنعتی ۀجامع الزامات از را آن و پردازد ینم ها سکونتگاه این یریگ شکل و یابی شهیر به دیدگاه اینهستند.  شیخو فکر

 بیشترین شرط، و قید بدون تخریب ها آن میان در که ردیگ یبرمدر را تخریب گوناگون شکالا رادیکال دیدگاه .داند یم

 و دارد خاصی توجه او یها تیفعال و انسان بر مبتنی ها سکونتگاه این اصلی محتوای به یتوانمندساز دیدگاه .دارد را فراوانی

 داده فراوانی اهمیت بهسازی به، پدیده دربارة این جدید اتمطالع با دهد. یریتغ را ها سکونتگاه نیا فضای و کالبد خواهد یم

 .(96-23 :8939 همکاران، و )شماعی است مطرود کامالً اجباری ۀتخلی و تخریب سیاست امروزه؛ زیرا است شده

یتوانمندساز

. دارد داللت فردی یتوانمندساز بر و است عملی انجام برای شخصی به اختیار یا قدرت دادن معنای به 8یتوانمندساز ةواژ

                                                           
1. Emporwerment 
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 مفهوم توسعه، گفتمان در (.826 :8930 همکاران، و )شاطریان. کاربرد داشته است م 8911 سال در بار نیاولاین واژه 

 افراد ،فرایند این راه از (.46 :8911 )زاهدی، زاست درون ۀتوسع و باال به پایین یا توسعه رویکرد بازگوی توانمندسازی

 ودارند  نیازها کردن برطرف برای خوداتکایی و نفس اعتمادبه نوعی ،هستند آگاه خود یها تهخواس و نیازها از جامعه

 همچنین (.840 :8936 امیری، )صالحی شوند یم برخوردار خود اهداف تحقق برای الزم توانایی از آن براساس

 و کنند کسب نفس اعتمادبه و رلکنت ،یخودمختار توانند کمک آن افراد می به که شود یم محسوب یفرایند یتوانمندساز

 یها شاخص انواع .کنند اقدام گرا ضیتبع و مسلط اجتماعی شرایط بر تفوق برای جمعی و فردی قدرت احساس با

 شاخص است. آموزش و ساختاری سازی مسطح تعهد، ایجاد شهروندان،کردن درگیر مشارکت، شامل یتوانمندساز

 شامل شهروندانکردن درگیر .شود یم اختیار تفویض شهروندان به ها یریگ میتصم در که دارد اشاره نکته این به مشارکتی

 بهبود و آن اهداف شهر، به شهروندان ،تعهد فرایند طی است. شهروندان از سوی ها شنهادیپ و ها دهیا ،ها هتجرب ۀارائ

 سطوح و ها هیال تعداد شکاه ساختار، کردن عرضی ساختاری، سازی مسطح روش در .شوند می متعهد شهروندان رضایت

 است. یتوانمندساز در مهم ابزارهای از یکی نافذ و مؤثر آموزش شک یب است. نظرمد شهری مدیریت ساختار در مدیریت

 افزایش برای شهر یها برنامه در مشارکت همچنین و است مدیریت و شهروندان میان ارتباط آموزش واقعی هدف

 که مکانیکی رویکرد الف( از: اند عبارت توانمندسازی یها روش انواع (.821-829: 8930 همکاران، و )شاطریان ها زهیانگ

 رویکرد ب( .بردارد در را گیری نتیجه برای شهروندان سوی از مسئولیت پذیرش و مدیران سوی از ها تیمسئول تفویض

 و )پورافکاری است شهروندان به اعتماد و توانمندکردن ةشیو به سازی تیم تغییر، رشد، ،یریپذ سکیر که ارگانیکی

 راهبرد سه به یررسمیغ یها سکونتگاه ساماندهی منظور به خود رویکرد در یتوانمندساز سیاست (.21 :8938 همکاران،

 دیتأک مشارکتی رویکرد بر و است استوار یساز تیظرف و ینهادساز ،یتوانمندساز عناوین بر هاراهبرد که کند یم تکیه

 که است ینینش هیحاش ساماندهی در حل راه نیتر مناسب توانمندسازی راهبرد (.216 :8932 مکاران،ه و )شاطریان ورزد یم

 به توجه با را خود زندگی محل که دهد یم مردم به را فرصت این و دارد تأکید فقیر جوامع زندگی شرایط بهبود بر

 .(96 ،8939 همکاران، و )شماعی بخشند بهبود نیازهایشان

محلیاجتماعاتینمندسازتوارویکردهای

 ،هستند آن تحقق دنبال به کشور شهرهای در نابسامان یها سکونتگاه ساماندهی یها طرح حاضر حال در که رویکردی

 یشهر جوامع درون یها تیظرف از استفاده و افزایش مفهوم به رویکرد این در یتوانمندساز است. توانمندسازی رویکرد

 :8939 همکاران، و )شکور دارد دنبال به را توسعه روند یپایدار و ثبات که هاست آن ماعیاجت و عمومی امور ةادار یبرا

 بر عالوه ،ها طرح گونه نیا اصلی اهداف از .شود یم موجب را زندگی کیفیت بهبود توسعه، روند یپایدار و ثبات (.16

 همراه به توانمندسازی رویکرد .ستها سکونتگاه گونه نیا اجتماعات توانمندسازی شهری، مدیریت در یساز تیظرف

 در است. شهری درآمد کم یها گروه اسکان فرایند در اصولی تغییراتی ایجاد دنبال به محیط بهسازی و ارتقا یها استیس

 ایجاد ساختاری ملی، کالن یها استیس با پیوند در و محلی اجتماعات در موجود یها تیظرف و منابع ۀپای بر ،فرایند این

 این در. باشند داشته را خود نیاز مورد یها پروژه اجرای و همراهی برای الزم توان نیز درآمد کم مردم عمالً هک شود می

 نهادهای ایجاد و یساز تیظرف با شود یم تالش و ابدی یم تغییر اجتماعی مهندسی به ساختمان مهندسی بحث رویکرد
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 و اجتماعی بهداشتی، آموزشی، یها برنامه کمک به) ماعیاجت یها گروه یها یتوانمند افزایش و )غیردولتی( مربوط

 و سازی تصمیم امور، ساماندهی برای یا توسعه یها زشیانگ برانگیختن و اهداف تحقق برای الزم یها نهیزم اقتصادی

 تر کیدنز محلی نیازهای به ممکن هرچند اختیار واگذاری با ها پروژه اجرای فرایند ،(جامعه محلی سطوح به یریگ میتصم

 (.04: 8930 رستمی، و دهاقانی زاده )مشهدی یابد استمرار و شود

 و یاقتصاد ،یشناس جامعه یها یتئور از هک است رکتف و موضوع از یعیوس ۀدامن ةکنند منعکس یتوانمندساز یها هینظر

 ازمندین ژرف، و برجسته یاجتماع رییتغ ند،یگو یم ها یتئور نیا اند. شده گرفته یاجتماع ارک نگرش و یخداشناس ،یاسیس

 از توان یم میان نیا در .شود یجمع و یفرد اقدام و یآگاه رشد سبب هک است یفرایند در گریدیک به افراد اتصال

 یاجتماع لکتش یک عنوان به سازمان با مرتبط یتوانمندساز یها هینظر نیتر مهم از یکی عنوان به یاجتماع ارک یها هینظر

با توجه  کند. استفاده خود تیخالق و ها ییتوانا همۀ از که باشد داشته را آن تیموقع دیبا فرد هر ه،ینظر نیا براساس برد. نام

 رفاه، ۀینظر از یبیترک یتوانمندساز رسد یم نظر به شوند. تیتقو و کمک یسنت و یمحل یها سازمان دیبا، هینظر نیابه 

 ای ندهیآ دیام به بلندمدت راتییتغ به یبخش تینیع یبرا هینظر نیا طرفداران که تفاوت نیا با ؛است ییفقرزدا و یبرابر

 و یساز آگاه ،یاسیس جیبس یبرا مشابه یها گروه و زنان یردولتیغ یها سازمان تالش بلکه ،ندارند هیتک یدولت یها سازمان

 را ییها مهارت بتوانند نکهیا از پیش افراد سولومون ۀینظر براساس (.43: 8936،یاسوری) دانند یم یضرور را همگان آموزش

 ۀینظر،یل .کنند رفع و ییشناسا را قدرت موانع بتوانند دیبا دهند، بهبود و توسعه شان یزندگ کنترل و قدرت کسب یبرا

 از: است عبارت که کند یم مطرح را بعد سه یتوانمندساز یبرا و دهد می میتعم دهیستمد مردم به را سولومون

 ؛یخودباور شتریب ۀتوسع .8

 ؛یاعتقاد یخودآگاه و دانش ۀتوسع .2

 راهبردها. و منابع کردن دهاآم و توسعه .9

 از: اند عبارت که کند یم مطرحبرای موفقیت رویکرد توانمندسازی  را اصل سهرز ۀینظرهمچنین 

 کند؛ یم فیتعر را ازشین گرانید از بهتر و شناسد یم را خودش ما از بهتر فرد :یشناس نهیزم .8

 فرد؛ یها یازمندین نیتأم یبرا ها روش دیتول فرصت ینمندسازتوا .2

 .(80-80 :8919 همکاران، و یدیمج) احساسات متقابل انعکاس و خروج یبرا هم کنار در افراد یگردآور :ییگرا جمع .9

نیازمبنارویکرد

 است معتقد فنی یها ارزش به و هتدانس بیرونی عوامل از متأثر یا مقوله را توسعه است، سنتی رویکردی که رویکرد این

 شهری، نابسامان و درآمد کم های همحل در موجود حقیقت همۀ نیازمبنا، رویکرد در (.46 :8938 همکاران، و )رضازاده

 و بودجههمچنین  .ردیگ یم قرار توسعه برای مبنایی محلی، اجتماع مشکالت و ها یکاست نیازها، وهاست  آن معضالت

 خارجی عوامل دخالت سبب که روابطی و شود می هدایت خدمات کنندگان فراهمسوی  به ناساکن یجا به مالی امکانات

 از همۀ که آنجا از و کند تضمین را بقا تواند یم تنها نابنیازم راهبرد هم. با ها یا محله روابط نه و یابند می اهمیت ،شوند یم

 و )مسعود شد نخواهدمنجر  محلی اجتماعی توانمندسازی یا جدی تغییر به هرگز کند، نمی استفاده محلی اجتماع انرژی

 بوده محلی ۀجامع ۀتوسع اساس توسعه درحال و افتهی توسعه کشورهای در سال ها ده نیازمبنا رویکرد (.00 :8938 معزی،
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 کمیت ینتعی دقیق صورت به نیاز مورد منابع از موجود منابع تفویضبا  محلی ۀجامع نیازهای رویکرد، این ساسابر است.

 ۀچرخ در محلی اجتماعی ساکنان فرورفت سبب و است استحقاق سیاست براساس رویکرد این توجه به .شوند یم

 (.Kretzmann and McKnight, 1993) شود یم وابستگی

مبناداراییرویکرد

 دیگر سوی از و مردم و مکانبارة در بحث تداوم سبب سو یک از نیازمبنا رویکرد در دولتی یها استیس ناکارآمدی

 طیف منظور همین به .شده است مشارکت و توانمندسازی ،یساز تیظرف محلی، اجتماعی ۀتوسع ةدربار مداوم تحقیق

 شده گرفته کار به پایین به باال از دولتی مداخالت و مبنا متخصص مرسوم یها روش یجا به مبنا محله یها وهیش از وسیعی

 از هم دارد، تأکید استحقاق یجا به توانمندسازی بر که گرا مردم مبنای دارایی یها استیس مبنا، دارایی رویکرد رد است.

 سوی دیگر، از دارد. داللت آن جامعیت بر مسئله این و ردیگ یم نشئت آن بودنمبنا مکان از هم و داوطلبانه مشارکت

 آن از استفاده و محلی اجتماعی ۀسعتو در کالبدی ۀسرمای تمیاه بر تأکید دلیل به گرا مکان مبنای دارایی یها استیس

 نوع، از نظر محلی اجتماع یها ییدارا ،فرایند نای در .است ابزار همین واجد اجتماعی ۀسرمای افزایش برای ابزاری عنوان به

 باالیی سطح با که است محلی اجتماعات در منابعی شامل اجتماعی ۀسرمای .است کالبدی و اجتماعی یها هیسرماشامل 

 و رسمی یها شبکه و مشترک تعلقات و تعهدات رفتاری، مشترک اجتماعی هنجارهای متقابل، کنش و عمل ماد،اعت از

 استفاده اجتماعی یرسان خدمات در تسهیل منظور به سرمایه این از توانند یم ها گروه و افراد .دیآ یم وجود به یررسمیغ

 دلیل به و دیآ یم وجود به یسخت به ،است فیزیکی امکانات لشام که کالبدی ۀسرمای برخالف ،سرمایه از شکل این کنند.

 از تعلق احساس و اجتماعی انسجام امنیت، و اعتماد اجتماعی، مشارکت .رود یم بین از سرعت به ماندن استفاده یب

 که آنجا از .(42 :8938 همکاران، و )رضازاده شود درنظر گرفته می بنام دارایی رویکرد در اجتماعی ۀایسرم بارز یها نمونه

 باال به پایین نگاه داشتن است، محلی اجتماعات در موجود یها تیظرف و دارایی براساس مبنا دارایی ۀتوسع فرایند

 . در این میان،دارد تأکید ساکنان محلی مشارکت و خالقیت ،یگذار هیسرما تقدم بر نگرش طرز این است. ریزناپذیگر

 .کنند می کار تقسیم دیگریک با که هستند شرکایی مردم و دولت

مبناشارزرویکرد

 مدار در باید را شهری نابسامان های لهمح کالبدی( و اجتماعی )سرمایه دارایی که است این سر بر بحث رویکرد این در

 اهمیت حکمروایی ةشیو ،نگاه این در دانست. اجتماعی ۀتوسع کنشگران را تهیدست شهروندان و قرار داد اقتصادی ۀتوسع

 ۀجامع و خصوصی عمومی، دولتی/ یها بخش منابع یاری به را اجتماعات این درونی منابع و ها تیظرف تا ابدی یم چنداندو

 اجتماعات این در پایدار ۀتوسع به دستیابی برای .کند مبدل اجتماعات پایدار ۀتوسع تیدرنها و توانمندسازی به مدنی

 :شود ارائه می است ییگرا ارزش رویکرد اصول ةدربردارند که زیر اصول

 جاری یا نهفته گوناگون یها ارزش شناخت ۀواسط به ینیآفر ارزش و یگذار ارزش ،یمدار ارزش بر تکیه با توسعه -

 ؛تاریخی( و اقتصادی کالبدی، محیطی، مذهبی، و معنوی فرهنگی، و )اجتماعی اجتماعات این در پنهان( یا )آشکار

 ؛گذار هیسرما و ها ارزش ،ورسوم آداب و عقاید محیط، مردم، به احترام با توسعه و یگذار اشتراک -
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 ها، آن نقش و مزیت هویت، به توجه با ها همحل ةبالقو و بالفعل فعالیت -

 ؛توانمندسازی و ساماندهی یها برنامه در گرا ارزش و مشارکتی گر مداخله رویکرد -

 ها؛ همحل این یها بیآس بازسازی و ترمیم و تنگناها کنارزدن تهدیدها، به توجه موانع، رفع -

 زاده )مشهدی ها همحل یها فرصت شناسایی و ها تیقابل شکوفاکردن ،ها تیمز یریکارگ به امکانات، از استفاده -

 (.09 :8930 رستمی، و دهاقانی

 تعهداتی و هدایت زمان، منابع، براساس که باشد یا دهیا تواند یم یا محله اجتماعات یساز تیظرف ،رویکرد این در

 سازمانی تغییرات فردی، یها تیفعال اجتماعی، قلمرو رهبری، ةرندیدربرگ و دهد یم نشان را آن تغییرات و اهداف که است

 یا ژهیو پروژه یا برنامه با که است شده یزیر برنامه و سامانمند رویکردی محلی اجتماعات یساز تیظرف است. نهادی و

 را آن توانند یم و اند داشته تاکنون که است مردمی استعدادهای و دانش موجود، یاه مهارت ۀپای بر و شود یم مرتبط

 تمایزات، بردن بین از حمایت، مورد یها شبکه با توجه به و مردم موجود یها تیقابل براساس یساز تیظرف .کنند عرضه

 و دانش ایجاد ،ها مهارت فزایشبا ا که است دارایی عنوان به مردم تشخیص و آن توزیع به نسبت خدماتکردن  تسهیل

 سازمانی، ساختار ارتقای پشتیبانی، یها انجمن در مشارکت و یساز شبکه ،آموزشی یها فرصت کمک به نفس اعتمادبه

 (.846 :8932 همکاران، و )رفیعیان شود می محقق مدیریت سازوکارهای و ها ستمیس

 نینش هیحاش های همحل توانمندسازی فرایند ه،کنند لیسهت متغیرهای و عوامل شناسایی و پژوهش ۀپیشین به توجه با

 تعریف و شناسایی حاضر پژوهش در مکمل دیدگاه سه عنوان به مبنا نیاز و مبنا دارایی مبنا، ارزش رویکرد سه قالب در

 آمده است. مفهومی مدل 8شد. در شکل  عملیاتی

 

پژوهشمفهومیمدل.1شکل
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پژوهشروش
 باو  ساخته محقق پرسشنامۀ کمک به شده یگردآور یها داده .است پیمایشی و تحلیلی-توصیفی ،کاربردی حاضر پژوهش

 به ساختاری معادالت یساز مدل است. شده یساز مدل و تحلیل و تجزیه AMOS و SPSS افزار نرم از استفاده

 یا شده مشاهده از اعم گر اخلهمد و مستقل وابسته، متغیرهای یعل تحلیل به زمان هم تا دهد یم را اجازه این پژوهشگر

 پژوهش مدل برازش چگونگی کلی برازش یها شاخص از استفاده با که (804 :8930 سورشجانی، )حیدری بپردازد پنهان

 یریگ اندازه یها مدل از ترکیبی ساختاری معادالت یساز مدل (.9 :8939 )فربد، کند یم تحلیل را شده مشاهده یها داده با

 متغیرهای آیا که فهمید توان یم یریگ اندازه یها مدل در (.08 :8939 همکاران، و )برمر است ریساختا یها مدل و

 به که است این پژوهشگر هدف ساختاری یها مدل در اما نه، یا دارد را پنهان متغیر یریگ اندازه توانایی شده مشاهده

 و ایجاد به یشناس روش این (.21-29 :8934 )بسحاق، یابد دست پنهان متغیرهایمیان  وابستگی یا بستگی هم کشف

 پژوهش ابزار (.042 :2660 همکاران، و 8)فیسال کند می کمک سیستم یک عناصر میان پیچیده روابط دادن جهت

 را پاسخگویان توصیفی اطالعات که دارد عمومی ده پرسش پرسشنامه اول قسمت است. ساخته محقق ۀپرسشنام

 ادبیات و پژوهش ۀپیشین نتایج از یریگ بهره با پژوهش یرهایمتغ عملیاتی تعریف برای دوم، قسمت در .کند می شناسایی

 ،(هفت پرسش) کالبدی ،(سیزده پرسش) اجتماعی ،(دوازده پرسش) اقتصادی بعد پنج در متغیر 40 از پژوهش نظری

 2.(8 جدول) شد استفاده (شش پرسش) یطیمح ستیز و (هفت پرسش) آموزشی-فرهنگی

 قرار شهری مدیران و خبره کارشناسان دانشگاه، استادان اختیار در پرسشنامه پژوهش، ابزار روایی از ناناطمی برای

 102/6 پژوهش این در آلفا ضریب مقدار شد. استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی تعیین برای شد. داده

 بررسی در است. اعتماد قابل آزمون نتایج و دارد مناسبی پایایی یریگ اندازه ابزار استناد همین به است. شده محاسبه

 با ها داده نرمالیتی ۀمحاسب ،دنکن یم پیدا سوق بودن نرمال سمت به ها داده باال، یها نمونه حجم در اگرچه، ها داده نرمالیتی

 ها داده بودن نرمال از حاکی (2+ تا 2- )بین چولگی میزان ۀمحاسب همچنین و اسمیرنف-کلوموگروف آزمون از استفاده

 است. بوده

 به توجه با این افراد میان از. هستند (نفر 81606) اصفهان آباد عاشق ۀمحل شهروندان و ساکنان پژوهش آماری ۀجامع

 تحلیل کار ،پژوهش توان نیز و رشیپذ قابل نمونه حجم برای ساختاری معادالت یساز مدل منابع در شده ارائه یها دامنه

 و است بوده دسترس در نمونه حجم به توجه با ساده تصادفی یریگ نمونه روش 9گرفت. صورت وپاسخگ 809 با

 است. اصفهان آباد عاشق ۀمحل پژوهش جغرافیایی قلمرو .اند گفته پاسخ پرسشنامه به 8939 زمستان در پاسخگویان



                                                           
1. Faisal 

 و نژژاد  حاتمی؛ 882-860: 8934 همکاران، و رهنمایی؛ 846-890 :8936 نظریان،؛ 99-96 :8934 خاکپور،) علمی مختلف منابع مرور از پژوهش متغیرهای. 2
 پژژوهش  بژزار ا در و اسژتخراج ( 893-803: 8936 همکژاران،  و خژاکپور ؛ 828-826: 8938 گژودرزی، ؛ 06-40: 8911 فنی،؛ 220-222: 8939 همکاران،

 .است شده استفاده
انژدازه   نیژ بژه ا  یا نمونژه  چژه اگر ؛دهژد  یمژ  دست به یمعتبر جینتا زینفر ن 06کوچک  ۀبا نمون یینما برآورد حداکثر درست یمعادالت ساختار یساز . در مدل9

تا  866 نیحجم نمونه ب شود می هیاما توص ،ر استنف 866استفاده از برآورد حداکثر،  یحداقل حجم نمونه برا شود ی. اغلب گفته مشود ینم هیکوچک توص
 (.288: 8916 پور، باشد )شارع 266
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مطالعهموردةمحدود
 دقیقه 93 و درجه 08 جغرافیایی طول با که است اصفهان استان شهر نیتر بزرگ هکتار 90.691 مساحت با اصفهان شهر

 ایران بزرگ شهر سومین مشهد و تهران از بعد دریا سطح از متر 8000 ارتفاع با قهیدق 91 و درجه 92 جغرافیایی عرض و

 ۀنام)آمار است نفر ونیلیم 8.900.820 ، برابر8930در سال  اصفهانجمعیت  .(42: 8939 ،یتاشناسیگ جامع اطلس) است

 با 82 ۀمنطق .اند شده تشکیل مختلف ۀمحل 831 از که دارد شهری ۀمنطق 80 اصفهان شهر .(00: 8930 اصفهان، شهر

 ةجاد و اصفهان بزرگراه تقاطع به شمال از کهقرار دارد  جغرافیایی یموقعیت در خانوار 20.090 و هکتار 1266 مساحت،

 خمینی، امام خیابان تقاطع تا کاوه تقاطع از بهارستان خیابان امتداد به نوبج از گز، پل تا دیسمان ةجاد امتداد در دیسمان

 تقاطع از خمینی امام خیابان محور به غرب از و شهر ملک راه سه تا کاوه خیابان و معلم خیابان محور در گز پل به شرق از

 .اصفهان( شهرداری الکترونیکی )درگاه .ددار محله ، دهدیسمان جاده تقاطع تا آزادگان بزرگراه محور و بهارستان خیابان

 و کوثر رسالت، دهنو، امیرکبیر، ،آباد عاشق ،محمودآباد ،آباد نیام بختیاردشت، منتظری، شهرک اند از: ها عبارت این محله

 شهر ۀآمارنام ساسابر 82 ۀمنطق در واقع اصفهان آباد عاشق ۀمحل جمعیت .(93 :8930 اصفهان، شهر ۀ)آمارنام بابوکان

 بوده 09/9 رشد نرخ با نفر 844.080 نیز 82 ۀمنطق جمعیت سال همین در .است نفر 81606برابر  8934 سال در اصفهان

 از رسالت، ۀمحل و خمینی امام اتوبان به جنوب از ،وسیع دشتی و کویری یا محدوده به شمال از آباد عاشق ۀمحل .است

 :8934 اصفهان، شهر ۀ)آمارنام شود یم ختم امیرکبیر صنعتی ةمحدود به غرب از و قدس شهرک و کوثر شهرک به شرق

 است. آمده مطالعه مورد ۀمنطق تیموقع، 2 شکل در .(99

 

مطالعهموردةمنطقتیموقع.1شکل
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هاافتهیبحثو
 را آنان درصد 9/96 که است 2/90 پاسخگویان سنی میانگین ،دهد یم نشان نمونه ۀجامع توصیفی یها یژگیو بررسی

 غیر مهاجران آنان درصد 2/24 و اصفهان متولد پاسخگویان درصد 1/90 .دهند تشکیل می زنان درصد را 9/23 و مردان

 هلأمت نفر 33 و مجرد نفر 01 پاسخگویان مجموع از ،دهد یم نشان تأهل وضعیت شاخص نتایج .اند بوده اصفهانی

 شخصی، مسکن، نفر 94 دهنده پاسخ نفر 809 از .است الس 9/83 محله در پاسخگویان سکونت ۀسابق میانگین .هستند

 نیز ها ساختمان عمر نظر از های دیگر را دارند. مسکن انواع نیز نفر 88 و دولتی مسکن، نفر 9 ،یا اجاره مسکن، نفر 00

 26 از بیش درصد 84 ،سال 26 تا 86 بین عمری ها ساختمان درصد 4/29 .اند بوده ساخت سال 86 زیرها  درصد آن 9/90

 تحصیالت دارای نفر 39 دهد یم نشان تحصیلی وضعیت بررسی نتایج .اند داشته سال 96 بیشتر از نیز درصد 9/22 و سال

 و شغل بدون پاسخگویان درصد 20 نیز اشتغال نظر از .اند بوده دانشگاهی تحصیالت دارای نیز نفر 06 و یردانشگاهیغ

 میلیون 2 تا 8 بین نفر 09 است. بوده تومان میلیون 8 زیر پاسخگویان از رنف 03 درآمد وضعیت .بودند شاغل درصد 3/99

 .اند کرده اعالم میلیون 9 بیشتر از را خویش درآمد نیز نفر 80 اند. داشته میلیون 9-2 بین نفر 23 و تومان

آبادعاشقةمحلساکنانتوانمندسازیةکنندلیتسهعواملشناسایی

 فرهنگی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، ۀگان پنج ابعاد تفکیک به شده بررسی اخصش 40 اثر معناداری سنجش برای

 استفاده یا نمونه تک t آزمون از اصفهان آباد عاشق نینش هیحاش ۀمحل ساکنان یتوانمندساز بر یطیمح ستیز و آموزشی

 سطح پایین و باال یها کرانه بودن مثبت نیز و 60/6 از کمتر معناداری سطح ،8 جدول در شده ارائه نتایج براساس .شد

 است. نینش هیحاش های همحل ساکنان توانمندسازی بر شده بررسی متغیرهای اثرگذاری تأیید بر دال اطمینان

آبادعاشقةمحلساکنانتوانمندسازیةکنندلتسهیعواملمعناداریبررسیرایب tآزموننتایج .1جدول

نتیجه

14نانیاطمةفاصل

ریمعناداسطحدرصد ةآمار
t

میانگین

تفاوت

سطح

معناداری

 آزمون

متغیر عامل

پایینحد باالحد

820/6 تأیید  024/6  28/9  924/6  662/6  
 تشکیل و دولت و افراد از سوی مشاغل اقتصادی ۀتوسع

 محله در (ها الحسنه قرض) مالی یها صندوق

 اقتصادی

444/6 تأیید  189/6  0/0  096/6  666/6  
 ،یدست عیصنا) محلی وکار کسب رونق برای ها یتعاون تشکیل

 ...(و کوچک یها کارگاه و کوچک مشاغل

063/6 تأیید  138/6  24/9  966/6  666/6  ها آن برای کار بازار ایجاد و افراد یها ییتوانا گسترش 

249/6 تأیید  044/6  44/4  440/6  666/6  
 کار ینیرو در ها آن ةفزایند حضور و )مشارکت زنان نقش افزایش

 مردان با برابر حقوق داشتن و رسمی(

080/6 تأیید  192/6  03/9  034/6  666/6  یا محله کوچک صنایع بازاریابی و محلی اقتصاد نظام از حمایت 

093/6 تأیید  63/8  43/1  110/6  666/6  و...( یفروش دست) کاذب مشاغل افزایش 

382/6 تأیید  24/8  30/82  69/8  666/6  
 عدم در کار( نیروی و )سرمایه اقتصادی ۀسرمای هدررفتن

 محله یتوانمندساز

004/6 تأیید  329/6  13/9  991/6  666/6  افراد تخصص ۀزمین در متفرقه مشاغل به ورود 

629/8 تأیید  940/8  43/84  81/8  666/6  رفاهی کمبودهای و احتکار، گرانی بردن بین از 

13/6 تأیید  299/8  63/82  60/8  666/6  
 پول قیمت کاهش از جلوگیری ،مردم در همکاری حس پرورش

 ارز داشتن نگه ثابت و

98/6 تأیید  61/8  08/3  131/6  666/6  
 از سوی ساکنان به خوداشتغالی وام اعطای تسهیل و تسریع

 ها بانک

06/6 تأیید  33/6  61/1  930/6  666/6  شهر مناطق از معدودی در دولت یگذار هیسرما تمرکز 



 114...شهراصفهاننینشهیحاشهاینمندسازیمحلهةتواکنندلیتسهشناساییعواملکیانیسلمیوهمکاران:

 آبادعاشقمحلةساکنانتوانمندسازیةکنندلتسهیعواملمعناداریبررسیبرای tآزمونتایجن .1جدولادامه

نتیجه
14نانیاطمفاصلة

درصدسطحمعناداری آمارة
t

میانگین

تفاوت

سطح

معناداری

 آزمون

متغیر عامل

حدپایین  باالحد

413/6 تأیید  141/6  90/9  001/6  666/6  زمینۀ دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی احقاق حقوق زنان در 

 اجتماعی

122/6 تأیید  80/8  43/88  339/6  666/6  اجتماعی نیتأمداشتن حقوق بازنشستگی و بیمۀ  

090/6 تأیید  109/6  06/1  034/6  666/6  نهاد مردمی ها سازمانایجاد  

60/8 تأیید  93/8  84/84  22/8  666/6  یا منطقهنکردن مسئوالن  یزیر برنامه 

62/8 تأیید  98/8  34/80  89/8  666/6  نیازهای محله نیتأمو  ها یریگ میتصممشارکت مردم در  

68/8 تأیید  21/8  62/89  80/8  666/6  استفاده از خالقیت، دانش و نوآوری اهالی 

66/8 تأیید  23/8  00/80  0/8  666/6  یا محلهبردن فاصلۀ طبقاتی و افزایش امنیت ازبین 

04/6 تأیید  30/6  39/3  16/6  666/6  ی توسعه در میان مردمها برنامهی به اعتمادساز 

01/6 تأیید  60/8  96/3  19/6  666/6  ی منطقهها یناهنجاری روستایی در افزایش ها مهاجرت 

06/6 تأیید  09/8  83/4  84/8  666/6  ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسیها تیمحدود 

90/6 تأیید  82/8  28/86  34/6  666/6  خانوار و تعداد افراد خانوار سرپرستشغل  

91/6 تأیید  82/8  66/88  30/6  666/6  ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی 

16/6 تأیید  84/8  43/88  39/6  666/6  نداشتن حقوق شهروندی متعادل یا تبعیض 

14/6 تأیید  80/8  99/82  6668 666/6  (اه کوچهو  ها ابانی)خ یمحلی ارتباطی ها شبکهساماندهی  

 کالبدی

31/6 تأیید  96/8  23/84  84/8  666/6  
 مدت یاخذ طوالنی فرسوده و ها بافتبهسازی و نوسازی 

 (ی)وام بانک التیتسه کمک به نااز ساکن یبهساز یها نهیهز

91/6 تأیید  82/8  98/88  30/6  666/6  تر فیضعمسکن برای اقشار  نیتأم 

93/6 تأیید  89/8  80/88  30/6  666/6  وساز ساختین و نبود محدودیت برای ارزانی زم 

42/6 تأیید  12/6  63/0  02/6  666/6  ی مسکنبها اجارهبودن  کم 

33/6 تأیید  92/8  93/89  80/8  666/6  
بیشتر )آب، برق، گاز، تلفن( برای  ساتیتأسدراختیارگذاشتن 

 مردم و ایجاد تجهیزات بیشتر

984/6 تأیید  964/6  80/0  06/6  666/6  و غیره( خشت اختمانی )بتن،نوع مصالح س 

366/6 تأیید  293/8  49/82  69/8  666/6  موفقیت تحصیلی مردم یا میزان سواد اهالی 

فرهنگی،

 آموزشی

166/6 تأیید  829/8  90/88  30/6  666/6  ی فرهنگی، اجتماعی و...ها نهیزمافزایش مشارکت مردم در  

069/6 تأیید  306/6  14/1  99/6  666/6  یدست عیصنادان محله در زمینۀ مرتبط با آموزش به شهرون 

690/6 تأیید  492/6  92/2  29/6  669/6  ی متفاوت(ها فرهنگتعارض فرهنگی )وجود اقوام مختلف با  

011/6 تأیید  329/6  12/1  90/6  666/6  
ی مختلف سنی ها گروهی آموزشی تفصیلی در ها یزیر برنامه

 برای ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی

069/6 تأیید  398/6  00/1  913/6  669/6  
، فرهنگسراها، ها کتابخانهکمک به ایجاد فضاهای فرهنگی )

 مساجد، حسینیه و...(

340/6 تأیید  29/84  43/89  86/8  669/6  ایجاد مراکز آموزشی، تحصیالتی یا بهداشتی 

111/6 تأیید  28/8  91/82  60/8  669/6  شهری  یستدسترسی نامناسب به خدمات بهداشتی و سالمت ز 

 یطیمحستیز

380/6 تأیید  22/8  00/89  69/8  669/6  
ی آب، بند شبکهی شهری )طیمح ستیزی مناسب ها رساختیز

 سیستم فاضالب و...(

160/6 تأیید  80/8  86/88  316/6  669/6  ، خاک، هوا و...(آبی )آلودگی طیمح ستیزمشکالت  

911/6 تأیید  86/8  01/88  343/6  669/6  ضالب شهری و نحوة دفع آنوضعیت شبکۀ فا 

83/8 تأیید  49/8  62/83  99/8  669/6  ها زبالهی آور جمعنحوة  

036/6 تأیید  63/8  99/1  13/6  669/6  توجه به تمیزی و نظافت محله و نریختن آشغال در معابر 

1918،نگارندگان:منبع

 بر یطیمح ستیز و آموزشی فرهنگی ی،کالبد اجتماعی، اقتصادی، ۀگان پنج ابعاد اثر ةدربار کلی قضاوت برای

 از بعد هر برای ترکیبی شاخص ساخت به اقدام، پژوهشگر اصفهان آباد عاشق نینش هیحاش ۀمحل ساکنان یتوانمندساز

 است. شده تحلیل t آزمون از یریگ بهره با نتایج آن از پس است. پژوهش کرده فرایند درشده  استفاده متغیرهای مجموع
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 وسط حد با نظرمد یرهایمتغ ۀمقایس آزمون این اصلی هدف است. آمده 2 جدول در آزموناین  کاربرد از حاصل نتایج

 و گرفته درنظر متوسط حد عنوان به 9 عدد است، شده سنجیده لیکرت طیف با عامل هر نماگرهای که آنجا از است.

 است. شده سنجیده عدد این با نماگرها از هریک در ها داده

آبادعاشقةمحلساکنانتوانمندسازیةکنندتسهیلعواملشناساییبرایtآزموننتایج.1دولج

آزادیةدرجtةآمارهاشاخص
معناداریسطح

 آزمون

درصد14نانیاطمةفاصل

اثرةنتیجمعناداریسطح

باالحدپایینحد
 تأیید 191/6 034/6 666/6 800 342/80 اقتصادی
666/6 800 946/28 اجتماعی  تأیید 698/8 136/6 

666/6 800 986/81 کالبدی  تأیید 660/8 186/6 

666/6 800 961/89 یطیمح ستیز  تأیید 388/6 921/6 

666/6 800 10/26 آموزشی-فرهنگی  تأیید 840/8 349/6 

1918،نگارندگان:منبع

 نشان اطمینان سطح پایین و باال یها کرانه بودن مثبت و آزمون معناداری سطح به توجه با 2 جدول یها افتهی

 بر آموزشی-فرهنگی و یطیمح ستیز کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، یها مؤلفه یاثرگذار آباد عاشق ۀمحل ساکنان ،دهد یم

 موافقت منطقه ساکنان توانمندسازیدر  ها این مؤلفه ۀتوسع با دیگر عبارت به .اند کرده تأیید را شهروندان توانمندسازی

 برای شاخص از هرکدام شدن اجراییکه  است آن بیانگر نماگرها این از هرکدام برای t ةآمار مقدار نهمچنی .اند داشته

 .شود می ارزیابی مناسب ،محله وضعیت بهبود

آبادعاشقةمحلشهروندانتوانمندسازیبرگانهپنجیهاشاخصاثرمیزانةمقایس

 آزمون از یریگ بهره با شده مشاهده تأثیرات بعد پنج هر یها شاخص میانگین تفاوت معناداری بررسی ،9 جدول در

Anova سطح است. شده مشاهده یها گروه یها انسیوار برابری آزمون این از استفاده شرط شیپ است. گرفته صورت 

 معناداری سطح ،9 جدول یها افتهی براساس .هاست انسیوار برابری از حاکی Leven آزمون برای 666/6 معناداری

 آباد عاشق ۀمحل در آموزشی فرهنگی و یطیمح ستیز کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد میانگین دهد یم اننش 666/6

 متفاوت است.

توانمندسازیةگانجپنابعاددرشدهمشاهدهتأثیراتتفاوتمعناداریبررسی.9جدول

معناداریسطح tةآمارمربعاتمیانگینآزادیةدرجمربعاتمجموعشاخص
 666/6 803/0 149/8 4 911/9 گروهیمیان
 - - 901/6 916 290/293 یگروه درون

 - - - 914 004/210 جمع
1918:نگارندگان،منبع
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 کدام میان تفاوت اینکه اما ،دارد تفاوت دیگران با ها گروه از یکی حداقل که معناست این به صفر فرض ردشدن

این  در رفت. ها نیانگیم جفت جفت ۀمقایس برای ییها روش سراغ به باید بنابراین ؛نیست مشخص دارد، وجود ها گروه

 جدول در است. LSD آزمون پس ها آن از یکی که دارد وجود ها گروه بین میانگین ۀمقایس برای متنوعی یها روش میان،

 اند. شده بررسی یکدیگر با میانگین اختالف یا مشابهت نظر از شده بررسی عامل پنج، 4

آبادعاشقةمحلشهروندانتوانمندسازیبراثرگذارعواملةمقایسبرایLSDآزمونپسیجنتا.5جدول

 دو گروه اولگروه
تفاوتمیانگین

 دو واولگروه

سطح

 معناداری

 درصد14سطحدراطمینان

 زیادحد پایینحد

 اقتصادی

-834/6 اجتماعی * 664/6 920/6-  608/6-  

-828/6 کالبدی  69/6 204/6-  688/6 

-699/6 یطیمح ستیز  02/6 800/6-  633/6 

-206/6 آموزشی-فرهنگی * 666/6 932/6-  829/6-  

 اجتماعی

834/6 اقتصادی * 664/6 608/6 920/6 

692/6 کالبدی  218/6 603/6-  260/6 

 239/6 620/6 689/6 808/6 یطیمح ستیز

-600/6 آموزشی-فرهنگی  996/6 831/6-  600/6 

 کالبدی

-688/6 692/6 828/6 تصادیاق  204/6 

-692/6 اجتماعی  218/6 260/6-  603/6 

-644/6 832/6 611/6 یطیمح ستیز  226/6 

-891/6 آموزشی-فرهنگی * 646/6 288/6-  660/6-  

 یطیمح ستیز

-633/6 029/6 699/6 اقتصادی  800/6 

-808/6 اجتماعی * 689/6 239/6-  621/6-  

-611/6 یطیمح ستیز  832/6 226/6-  644/6 

-220/6 آموزشی-فرهنگی * 668/6 903/6-  634/6-  

 آموزشی-فرهنگی

 932/6 829/6 666/6 620/6* اقتصادی

-600/6 996/6 600/6 اجتماعی  831/6 

660/6 646/6 891/6* کالبدی  298/6 

 903/6 634/6 668/6 220/6* یطیمح ستیز

 است.معنادارخطا14/1سطحدراختال میانگین*.

1918،نگارندگان:منبع

 ،دهد یم نشان معناداری سطح که گونه همان است. شده مقایسه پارامترها سایر با اقتصادی تأثیرات اول گروه در

 پایین و باال سطح چنانکه .دارد وجود آموزشی-فرهنگی و اجتماعی عوامل با اقتصادی عامل میانگین بین معناداری وتاتف

 در آموزشی-فرهنگی و اجتماعی عوامل اثرگذاری میانگین از اقتصادی عامل گذاریاثر میانگین ،دده یم نشان اطمینان

 در است. نداشته تفاوتی عوامل سایر با اقتصادی عامل اثرگذاری اما ،است کمتر آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی

 عوامل سایر با آباد عاشق نینش هیحاش ۀمحل شهروندان توانمندسازی بر اجتماعی متغیرهای بهبود اثربخشی دوم گروه

 و اقتصادی با اجتماعی عوامل میان در تفاوت این گفت توان یم آزمون معناداری سطح به توجه با است. شده مقایسه
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 بیشتر اثربخشی دهندة نشان اطمینان سطوح پایین و باال یها کرانه بودن مثبت که نحوی به ؛است معنادار یطیمح ستیز

 است. توانمندسازی بر اجتماعی یمتغیرها

 اجتماعات توانمندسازی بر کالبدی عامل اثربخشی میانگین دهد یم نشان عوامل سایر با کالبدی عامل ۀمقایس نتایج

 است. نداشته معناداری تفاوت عوامل سایر با اما ،بوده کمتر آموزشی فرهنگی عامل اثربخشی از آباد عاشق ۀمحل در ساکن

 ابعاد با بعد این میان تفاوت دهندة نشان نتایج است. شده مقایسه دیگر عامل پنج با نیز یطیمح تسیز عامل بهبود

 به نسبت یطیمح ستیز متغیرهای بهبود برای کمتری یاثربخش میزان که نحوی به ؛است آموزشی-فرهنگی و اجتماعی

 بهبودبخشی میزاناینکه  تیدرنها است. ودهب قائل ساکنان توانمندسازی یارتقا در آموزشی-فرهنگی و اجتماعی عامل دو

 البته ؛است بوده یطیمح ستیز و کالبدی اقتصادی، ابعاد از بیش شهروندان توانمندسازی در آموزشی-فرهنگی عامل

 است. بوده تفاوت بدون و داشته شباهت اجتماعی عامل با اقتصادی عامل اثربخشی

آبادعاشقةمحلنساکناتوانمندسازیبراثرگذارعواملیبندرتبه

 معادالت یساز مدل از نینش هیحاش های همحل ساکنان توانمندسازی بر اثرگذار فاکتورهای یبند تیاولو و شناسایی برای

 با ،اند داشته را پنهان عوامل از هرکدام تبیین قابلیت که آشکار متغیرهای نیتر مهم ورود و شناسایی .شد استفاده ساختاری

 به ها افتهی ادامه در .اند هشد انتخاب مدل به ورود برای نظر مورد های گویه واست  گرفته صورت املیع تحلیل از استفاده

 اقتصادی، پنهان متغیر پنج با ساختاری معادالت یساز مدل یها مدل ۀدست از دوم ۀمرتب عاملی مدل یک طراحی

 در عاملی تحلیل کاربرد حاصل نتایج به هتوج با است. شدهمنجر  یطیمح ستیز و آموزشی فرهنگی کالبدی، اجتماعی،

 و معناداری سطح کسب از پس و بررسی یریگ اندازه یها مدل از هریک برازش ابتدا در ساختاری معادالت یساز مدل

 نهایی مدل ،کالم شدن طوالنی از پیشگیریمنظور  به اما ،شد نهایی مدل وارد اولیه، یریگ اندازه یها مدل مناسب، برازش

 متغیرها کدام دهد یم نشان دوم ۀمرتب عاملی مدل یها افتهی است. شده گزارش برازش یها شاخص و ارائه ۀمقال در

 .اند داشته آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی بر بارزتری تأثیرات و اهمیتبیشترین 

 یساز مدل در .هستند یکدیگر بر متغیرها اثرگذاری میزان نشانگر المدا( )پارامترهای عاملی بارهای ،9 شکل در

 در و معناداری سطح مدل در نبود آن یایک شاخص  حضور علمی مبنای و توافق مورد اصل اولین ساختاری معادالت

 حذف یا باقیمانده شده، وارد مدل در مبنا این بر مدل در موجود یها داده .است مدل برازش یها شاخص بعدی گام

 .اند شده

بیشترین نقش را در توانمندسازی  12/6ی کالبدی محله با بار عاملی ها یژگیوبهبود  ،شود یمکه مشاهده  گونه همان

مسکن برای قشر  نیتأم(، ها کوچهو  ها ابانیخی ارتباطی محلی )ها شبکهساکنان دارد. در این عامل سه متغیر ساماندهی 

 با نااز ساکن یبهساز یها نهیهز مدت یطوالندریافت  ی فرسوده و همچنینها بافتو بهسازی و نوسازی  تر فیضع

پاسخگویان در توانمندسازی  زعم بهاند و  را کسب کرده 42/6و  01/6، 00/6ترتیب بارهای  به (ی)وام بانک التیتسه

 ساکنان نقش اساسی خواهند داشت.
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نینشهیحاشیهاهمحلیتوانمندسازلمعوانیاثرگذارترییشناسایبرااولةمرتبعاملمدل.9شکل

 شده استفاده متغیر 89 مجموع از دارد. قرار 91/6 رگرسیونی وزن با محله اجتماعی یها یژگیو بهبود عامل این از پس

 در برازش یها شاخص اساسرب و شده مدل وارد نماینده عنوان به متغیر سه ،عاملی تحلیل از استفاده با اجتماعی عامل در

 تبیین در را نقش بیشترین یا منطقه نمسئوال یزیر برنامه شود که یم استنباط فرایند این طی .اند مانده باقی مدل

 مردم مشارکت و اجتماعی تأمین ۀبیم و بازنشستگی حقوق داشتن است. داشته ساکنان اجتماعی یها شاخص توانمندسازی

 .اند کرده کسب را 01/6 و 92/6 عاملی بارهای ۀمحل شده ییشناسا نیازهای نیتأم و ها یریگ میتصم در

 یعامل باراست که  آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی در مؤثر عوامل از یکی نیز یطیمح ستیز یها شاخص بهبود

 و بهداشتی خدمات به مناسب دسترسی عامل این در است. شده شناسایی متغیر سه از استفاده با و کرده کسب را 99/6

 بیشترین مشترک طور به (و... هوا و خاک ب،آ )آلودگی یطیمح ستیز مشکالت کاهش و شهری زیست سالمت

 مناسب یها رساختیز ایجاد ادعاست. این دیمؤ 00/6 عاملی بار چنانچه .اند داشته خود پنهان متغیر با را بستگی هم

 نقش یطیمح ستیز بعد در ساکنان توانمندسازی در نیز ...و فاضالب سیستم آب، یبند شبکه مانند شهری یطیمح ستیز

 است. داشته 04/6 مقدار به یاثرگذار
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 توانمندسازی در نیز آموزشی-فرهنگی یها شاخص بهبود ،است مشخص 9 شکل در المدا پارامترهای از چنانچه

 تحلیل .دهد یم قرار ساکنان توانمندسازی چهارم جایگاه در را عامل این 00/6 مقدار به یعامل بار .دارد اهمیت ساکنان

 همراه به اهالی سواد میزان بهبود و تحصیلی موفقیت احراز شرایط یساز فراهم دهد یم نشان ساکنان نظرسنجی نتایج

 داشته افراد یتوانمندساز در مفیدی نقش تواند یم غیره یا اجتماعی فرهنگی، یها نهیزم در مردم مشارکت افزایش جلب

 فرهنگسراها، ،ها کتابخانه) فرهنگی یفضاها ایجاد به کمک البته کند؛ می تصدیق را ادعا این 00/6 رگرسیونی وزن باشد.

 یها شاخص بهبود یعنی خود باالتر سطح متغیر با 48/6 میزان به المدا پارامتر با است قادر زین( یرهغ و حسینیه مساجد،

 باشد. داشتهبستگی  هم آموزشی فرهنگی

 معناداری بستگی هم آباد شقعا ۀمحل ساکنان توانمندسازی تبیین در 09/6 رگرسیونی وزن با اقتصادی عامل انتها در

 پارامتر که است کار بازار ایجاد و افراد یها ییتوانا گسترش ،اقتصادی بعد شناسایی در متغیر قدرتمندترین است. داشته

 محلی وکار کسب رونق برای ها یتعاون تشکیل های گویه متغیر، این از پس است. داده اختصاص خود به را 13/6 المدای

 تشکیل و دولت و افراد از سوی مشاغل اقتصادی ۀتوسع و (غیره و کوچک یها کارگاه و کوچک اغلمش ،یدست عیصنا)

 شاخص سیزده ةنمایند عنوان به طور مشترک به 09/6 عاملی بارهای با محله در (ها الحسنه قرض) مالی یها صندوق

 .اند شده رمعنادا اقتصادی بعد در شده استفاده

 شده داده نشان پوشش تحت سطح و بحرانی نسبت ار،یمع خطای راستاندارد،یغ مقادیر متغیرها، نام کد،، 0 جدول در

 0 جدول نتایج است. صفر مقدار با فرضیه تفاوت تأیید معنای به معناداری سطح ستون در 60/6 از کمتر مقادیر .است

 در موجود روابط همۀ دهد می اننش که دارند صفر مقدار با یدارامعن تفاوت المدا پارامترهای که همۀ است آن از حاکی

 .است مناسب آماری ۀجامع تر بزرگ یها نمونه برای اظهارات این و اند گرفته قرار تجربی یها داده حمایت مورد مدل

. روند یم کار به نظری یها سازه میان روابط دربارة نظریه یک آزمونمنظور  به اغلب ساختاری معادلۀ یها مدل

 یا کوواریانس ماتریس یک به ابتدا معموالً استفاده شوند، یا انهیرا برنامۀعنوان درونداد  به نکهای از قبل خام یها داده

 مقایسۀ با مدل برازندگی یها (. اندازه020: 8932 علوی،) دنشو یم تبدیل شده مشاهده متغیرهای میان روابط از بستگی هم

 ارزیابی برای(. 900: 2669 ویوالتا،) دیآ یم دست به ونهنم کوواریانس ماتریس با جامعه برای شده برآورد کوواریانس

. است 8برازندگی یها شاخص بررسیها  روش این از یکی .(34: 2663 ایاکوبوسی،) دارد وجود بسیاری یها راه برازندگی

در (. 80 :8934 همکاران، و ثانی کریمی) شود می استفاده شاخص چند از ساختاری معادالت الگوی برازندگی ارزیابی برای

ی اصلی برازش ها شاخص درمجموعی برازش آمده است. ها شاخص، نتایج ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از 0جدول 

مدل مفهومی پژوهش را نمایندگی کنند و ارتباط مفهومی مناسبی میان  اند توانستهی تجربی ها داده دهد یممدل نشان 

 ی تجربی برقرار است.ها دادهشده و  مدل تدوین

 

                                                           
1. Fitting indexes 
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 پوششتحتسطحباراستانداردیغیبرآوردهاوکدمدل،متغیرهای.4جدول

بار

عاملی

سطح

 معناداری

نسبت

 بحرانی

خطای

 معیار

تخمین

 استاندارد
 شاخص کد متغیر

 توانمندسازی اقتصادی 666/8    099/6
 ساکنان

 های محله
 نشین حاشیه

F1 

 اجتماعی 896/8 990/6 660/9 669/6 993/6

 کالبدی 089/8 401/6 960/9 666/6 128/6

 آموزشی-فرهنگی 868/8 991/6 388/2 664/6 004/6

 محیطی زیست 811/8 911/6 609/9 662/6 994/6

092/6     666/8  
 مالی های صندوق تشکیل و دولت ،افراد کمک به مشاغل اقتصادی ۀعستو

(ها الحسنه قرض)  
q1 

 اقتصادی

F2 
(09/6) 098/6  666/6 31/4  819/6  399/6  

 و مشاغل ،دستی صنایع) محلی وکار کسب رونق برای ها تعاونی تشکیل
 ...(و کوچک های کارگاه

q2 

139/6  666/6 34/4  920/6  060/8 ها آن برای کار بازار ایجاد و افراد های توانایی گسترش   q3 

418/6     666/8 اجتماعی تأمین ۀبیم و بازنشستگی حقوق داشتن   q14 اجتماعی 

F3 
(91/6) 

983/6  666/6 98/4  989/6  430/8 ای منطقه نمسئوال ریزی برنامه   q16 

009/6  666/6 09/4  208/6  802/8 محله ةشد شناسایی نیازهای تأمین و گیری تصمیم در مردم مشارکت   q17 

009/6     666/8 (ها کوچه و ها خیابان) محلی ارتباطی های شبکه ساماندهی   
q 

 کالبدی 26

F4 
(12/6) 

099/6  666/6 93/4  819/6  199/6  
 های هزینه مدت طوالنی دریافت و فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی

(بانکی وام) تسهیالت با ناساکن از بهسازی  
q27 

424/6  666/6 38/9  899/6  093/6 تر ضعیف اقشار برای مسکن تأمین   q28 

009/6     666/8 لیاها سواد میزان یا مردم تحصیلی موفقیت   q33 آموزشی فرهنگی 

F5 
(00/6) 

009/6  666/6 94/4  226/6  004/6 و... اجتماعی فرهنگی، های زمینه در مردم مشارکت افزایش   q34 

484/6  666/6 00/9  810/6  018/6 ...(و حسینیه مساجد، فرهنگسراها، کتابخانه،) فرهنگی فضای ایجاد به کمک   q38 

004/6     666/8 شهری زیست سالمت و بهداشتی ماتخد به مناسب دسترسی   q40 محیطی زیست 

F6 
(99/6) 

009/6  666/6 81/4  220/6  348/6 ...(و فاضالب سیستم آب، ۀشبک) محیطی زیست مناسب های زیرساخت   q41 
042/6  666/6 84/4  243/6  692/8 (و... هوا ،خاک آب، آلودگی) محیطی زیست مشکالت   q42 

1918،نگارندگان:منبع

 مدلبرازشییکوینیهاشاخص.6جدول

نامناسبقبولقابلخوبشاخص
درمقدار

مدل

ارزیابی

مدل

CMIN/DF 9-8 0-9 بهنجار دو خی مطلق  خوب 903/8 0 از بیش 
 قبول قابل 389/6 36/6 از کمتر 36/6-30/6 30/6 بیشتر از GFI برازش نیکویی شاخص مطلق
 خوب 043/6 06/6 از کمتر 06/6-00/6 00/6تر از بیش PGFI مقتصد برازش نیکویی شاخص مقتصد
 قبول قابل 324/6 36/6 از کمتر 36/6-30/6 30/6بیشتر از  IFI& DELTA2 افزایشی برازش شاخص تطبیقی
 قبول قابل 368/6 36/6 از کمتر 36/6-30/6 30/6بیشتر از  TLI&rohz لوئیس-توکر برازش شاخص تطبیقی
 قبول قابل 326/6 36/6 از کمتر 36/6-30/6 30/6بیشتر از  CFI تطبیقی برازش شاخص تطبیقی
 خوب 186/6 06/6 از کمتر 06/6 -06/6 06/6بیشتر از  PRATIO اقتصاد نسبت شاخص مقتصد

 مقتصد
 مقتصد برازش شاخص

 هنجارشده
PNFI  خوب 026/6 06/6 از کمتر 06/6 -06/6 06/6بیشتر از 

 مقتصد
 تطبیقی برازش شاخص

 مقتصد
PCFI  خوب 940/6 06/6 از کمتر 06/6 -06/6 06/6بیشتر از 

 مطلق
 خطای مربعات دوم ۀریش

 برآورد
RMSEA خوب 643/6 61/6 از بیش 60/6 -61/6 60/6 از کمتر 

1918،نگارندگان؛1915بسحا ،:منبع
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یریگجهینت
 ؛است نینش هیحاش های همحل ۀتوسع و ایجاد آن، کنار در و بزرگ شهرهای ظهور ایران، در شتابان شهرنشینی ۀتوسع پیامد

 ةپدید یریگ شکل و ظهور با آن مواجه هستند، جهان شهرهای بیشتری که معضالت از یکی گفت توان یم که نحوی به

 شهرها در اجتماعی تعادل ةزنند برهم و زندگی کیفیت ةدکنندیتهد عوامل جمله از ینینش هیحاش ت.سا ینینش هیحاش

 یناامن احساس یا ترس عمومی، فضاهای در مردم حضور ةدکنندیتهد عوامل نیتر مهم از یکی دیدهپ این .دیآ یم حساب به

 رشد راه سر بر مانع ایجاد با و کند یم مختل روزمره زندگی در را سالمتی و نشاط که است عمومی فضاهای و ها مکان

 به یتوجه یب .(09 :8930 همکاران، و )رضایی دنبال دارد به جامعه ایبر را زیادی یها نهیهز عمومی، مشارکت و فرهنگی

 در اندک مشارکت شهری، خدمات و امکانات از نارضایتی برای را زمینه اینکه بر عالوه شهری نینش هیحاش مناطق

 فراهم ساکنان میان در شهر به نداشتن تعلق احساس و اقتصادی اجتماعی یها ینابرابر افزایش شهری، یها یریگ میتصم

 مواجه اساسی تهدیدات با اقتصادی فرهنگی،-اجتماعی ،یطیمح ستیز یها جنبه از نیز را شهری پایدار ۀتوسع ،کرد خواهد

 مشکالت این حل و رفع در مسئوالن است الزم ها همحل این روی پیش جدی مشکالت و ها چالش به توجه با .کرد خواهد

 و رهنگیف-اجتماعی فقر زیرا ؛کنند توجه شهروند عنوان به مناطق این ساکنان نیازهای به وداشته باشند  جدی یاقدامات

 ایجاد ناساکن از قشر این میان در را یعمیق یها یتینارضا شهری زندگی یها تیجذاب دیدن و مالی مشکالت آن کنار در

 یها ییرادا و ها تیظرف یریکارگ به بر تأکید با نینش هیحاش های همحل توانمندسازی رویکرد اساس براین .کرد خواهد

 و نینش هیحاش های همحل مشکالت و مسائل حل در مدارانه انسان رویکرد یریکارگ به و محله ساکنان اقتصادی و اجتماعی

 و مسائل با برخورد مختلف رویکردهای میان در تواند یم مختلف ابعاد در محله ناساکن وضعیت بهبود و ارتقا بر تأکید

 محلی ۀجامع توانمندسازی تأثیرات و نقش باورند این بر پژوهشگران باشد. ورداربرخ یا ژهیو جایگاه از محله مشکالت

 توانمندسازی برای مناسب راهبرد تدوین میان، این در .باشد کننده نییتع یررسمیغ یها سکونتگاه یزیر برنامه در تواند یم

 منظور به محله ساکنان توانمندسازی فرایند کننده لیتسه یها شاخص شناسایی به منوط اصفهان نینش هیحاش های همحل

 تأثیر ساکنان توانمندسازیبر  که است عواملی بررسی مستلزم پژوهش، هدف به دستیابی .است اجتماعی عدالت برقراری

 ساکنان توانمندسازی بر اثرگذار عوامل پژوهش این در؛ بنابراین شود یم اجتماعی عدالت به منجر تیدرنها و گذارد می

 تحلیل با و است شده ارزیابی ،پژوهش حاضر نظری مبانی و ها پژوهش نتایج از یریگ بهره با نینش هیحاش های همحل

 برای راهکارها نیتر مناسب تعیین دنبال به یطیمح ستیز و آموزشی فرهنگی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، یها شاخص

 .شود تدوین نینش هیحاش محالت توانمندسازی برای مناسب یها یزیر برنامه تا است نینش هیحاش محالت توانمندسازی

 ،محله ساکنان میان مبادله و تغییر ةپیچید فرایند از ناشی توان یم را دسازینتوانم فرایند ةکنند لیتسه یها شاخص

 شده ارائه آن از متعددی یها یبند میتقس علمی، مختلف متون در که دانست محله یالتهتس و امکانات و شهری مدیریت

 یک در پیشین منابع مرور با پژوهش این در نینش هیحاش های همحل ساکنان توانمندسازی ةکنند نییتب واملع است.

 و آموزشی فرهنگی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، ۀدست پنج در پرسشنامه یها هیگو از استفاده با کلی یبند میتقس

 بیشترین کالبدی یها یژگیو بهبود دهد نشان می اه لیتحل با مطابق ها یابیارز برآیند است. شده بررسی یطیمح ستیز

 محلی ارتباطی یها شبکه ساماندهی یها مؤلفه با عامل این است. داشته محله ساکنان توانمندسازی تبیین در را نقش
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 مدت یطوالن دریافت و فرسوده یها بافت نوسازی و بهسازی و تر فیضع قشر برای مسکن نیتأم (،ها کوچه و ها ابانیخ)

 اساسی تأثیری ساکنان توانمندسازیو بر  شده شناسایی (یبانک )وام التیتسه کمک به نیساکن از یبهساز یها نهیهز

 بهبود طریق از مساکن یساز مقاوم با توان یم دارد، توانمندسازی در بیشتری نقش عامل این که آنجا از داشت. خواهند

 دراختیارگذاشتن و وساز ساخت یبرا الزم قانونی تدابیر عمالا و اصولی استانداردهای تدوین ساختمانی، مصالح نوع

 بخشید. قدرت محل کالبدی عملکرد بهبود به بیشتر تجهیزات ایجاد و مردم برای تلفن( گاز، برق، )آب، بیشتر ساتیتأس

 یزیر نامهبر شود که می استنباط چنین فرایند این طی دارد. قرار محله اجتماعی یها یژگیو بهبود عامل این از پس

 بازنشستگی حقوق داشتن .دارد ساکنان اجتماعی یها شاخص توانمندسازی تبیین در را نقش بیشترین یا منطقه نمسئوال

 یها شاخص دیگر از نیز محله شده ییشناسا نیازهای نیتأم و ها یریگ میتصم در مردم مشارکت و اجتماعی تأمین ۀبیم و

 پژوهش نتایج با محله ساکنان توانمندسازی بر اجتماعی یها یژگیو ثربخشیا معنادارشدن است. معنادارشده اجتماعی

 لمعا بیشتر وزن کسب همچنین است. داشته خوانی هم (8930) زاهدانی زاهد و زاده فتح و (8934) همکاران و کیخا

 اعالم (8930) کارانهم و نظریان آنچه با محله مردم توانمندسازی در اقتصادی یها شاخص بهبود در مقایسه با اجتماعی

 نوآوری و دانش خالقیت، از استفاده ،یا محله امنیت افزایش و طبقاتی ۀفاصل بردن بین از است. بوده راستا هماند،  داشته

 اجتماعی، رفاه و خدمات به دسترسی ۀزمین در زنان حقوق احقاق ،نهاد مردم یها سازمان از تیحما و ایجاد اهالی،

 ای فرامنطقه یها برنامه اعمال با روستایی یها مهاجرت از پیشگیری مردم، میان در توسعه یاه برنامه به یاعتمادساز

 و مشاوره مراکز ایجاد و تبعیض از پرهیز اجتماعی، یها تیمحدود متوازن، ۀتوسع و فضایی بخشی عدالت بر مبتنی

 مؤثر عوامل از یکی نیز یطیمح ستیز یاه شاخص بهبود .کند می شایانی کمک افراد یاجتماع توانمندسازی به، راهنمایی

 کاهش و شهری زیست سالمت و بهداشتی خدمات به مناسب دسترسی است. آباد عاشقۀ محل ساکنان توانمندسازی در

 مانند شهری یطیمح ستیز مناسب یها رساختیز ایجاد نیز و (غیره و هوا، خاک آب، )آلودگی یطیمح ستیز مشکالت

 چنانچه .دارد یاثرگذار نقش یطیمح ستیز بعد در ساکنان توانمندسازی در نیز غیره و فاضالب سیستم آب، یبند شبکه

 شده معنادار ساکنان توانمندسازی در نیز آموزشی فرهنگی یها شاخص بهبود اند داشته اذعان نیز زاهدانی زاهد و زاده فتح

 یها المان بهبود و یساز فرهنگ داشت بیان توان یم (8913) همکاران و لطفی یها افتهی با مطابق سو دیگر از است.

 ساکنان نظرسنجی تحلیل .منجر شود ها یناهنجار بروز کاهش و آباد عاشق ۀمحل مردم توانمندسازی به تواند یم فرهنگی

 مشارکت افزایش جلب همراه به اهالی سواد میزان بهبود و تحصیلی موفقیت احراز شرایط کردن  فراهم دهد یم نشان

 آموزش برآن عالوه باشد. داشته افراد یتوانمندساز در مفیدی نقش تواند یم غیره یا اجتماعی فرهنگی، یها نهیزم در مردم

 ۀجاذب عنوان به مختلف اقوام حضور از ناشی فرهنگی تنوع از استفاده ،یدست عیصنا با مرتبط ۀزمین در محله شهروندان به

 سنی مختلف یها گروه در تفصیلی آموزشی یها یزیر نامهبر اهالی، میان در وحدت یریگ شکل و گردشگری-فرهنگی

 مساجد، فرهنگسراها، ،ها کتابخانه مانند فرهنگی فضاهای ایجاد به کمک اجتماعی، فرهنگی، وضعیت یارتقا برای

 یتوانمندساز و محله آموزی فرهنگی عملکرد بهبود رد بهداشتی یا تحصیالتی آموزشی، مراکز ایجاد نیزو  غیره و حسینیه

 است. اثربخش نیز آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی تبیین در اقتصادی عامل بود. خواهد اثربخش ساکنان

 برای ها یتعاون تشکیل .است کار بازار ایجاد و افراد یها ییتوانا گسترش اقتصادی، بعد شناسایی در متغیر قدرتمندترین
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 کمک به مشاغل اقتصادی ۀتوسع و (غیره و کوچک یها اهکارگ و کوچک مشاغل ،یدست عیصنا) محلی وکار کسب رونق

 .است اثربخش ساکنان اقتصادی توانایی بهبود منظور به نیز (ها الحسنه قرض) مالی یها صندوق تشکیل و دولت و افراد

 رکا نیروی در ها آن ةفزایند حضور و )مشارکت زنان نقش افزایش و دولت و افراد توسط مشاغل اقتصادی ۀتوسع همچنین

 تسهیل و تسریع ،یا محله کوچک صنایع بازاریابی و محلی اقتصاد نظام از حمایت مردان، با برابر حقوق داشتن و رسمی(

 بر رفاهی کمبودهای و احتکار و گرانی ،تورم بردن بین از و ها بانک از سوی ساکنان به خوداشتغالی وام اعطای

 اقتصادی یها شاخص عملکرد به بهبودبخشی منظور به داشت. خواهد معناداری اثر ساکنان اقتصادی توانمندسازی

 ۀزمین در مشاغل به ورود ۀزمین کردن  فراهم(، غیره و یفروش دست) کاذب مشاغل افزایش از جلوگیری به توان یم

 در دولتی یها یگذار هیسرما تمرکز از پرهیز و ارز داشتن نگه ثابت و پول قیمت کاهش از جلوگیری افراد، تخصصی

 ،اند کرده ذکر دیگر پژوهشگران و (2689) فلوری طور که همان .کرد اشاره آن متعادل زیعتو و شهر مناطق از ودیمعد

 سبب تیدرنها که دارد وجود رابطه نانینش هیحاش نسبی محرومیت میزان افزایش و ینینش هیحاش شدت ینامیان 

 منظور به .دارد همراه به اجتماعی ییها بحران و است شده نینش هیحاش ۀمنطق در ناهنجاری و فقر فرهنگ شدن حاکم

 راهکارهای تدوین در تواند یم حاضر وهشژپ یها افتهی نینش هیحاش مناطق بر حاکم یعدالت یب و محرومیت کاهش

 باشد. تأثیرگذار آباد عاشق ۀمحل ساکنان توانمندسازی بهبود در و برساند یاری شهری مدیران به اثربخش
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منابع
 .886-38صص  ،44و  49 ةحوزه، جلد اول، شمار ۀشیاند ،«ها حل راه و ها ریشه نشینی، حاشیه» ،8912 ،یمحمدعل ،انیاحمد

مورد: ) آن تعدیل راهکارهای و شهری های ناهنجاری نشینی حاشیه» ،8919 ،یرینص یوسف و فرامرز ،یمانیبر ،یسیع زاده، میابراه

 .840-828، صص 92 ةشمار ،دوم ة، دورو توسعه ایجغراف ۀمجل ،«(زاهدان آباد کریم

 .30-00 صص ،دومفصل  ،اولچاپ  ،اصفهان شهر آمارنامۀ ،8930 اصفهان، یشهردار یحیتفر یفرهنگ سازمان انتشارات

 .0-3صص  ،دوم، فصل 8930آذرماه  ،اولچاپ  ،اصفهان شهر آمارنامۀ ،8934 اصفهان، یشهردار یحیتفر یفرهنگ سازمان انتشارات

 ، تهران.شناسان جامعه انتشارات ،انسانی علوم در ساختاری معادالت سازی مدل ،8934 مدرضا،مح بسحاق،

 ،8939 ،یاسری مهدی ی ومصطف دیس ،ینیحس ن،یحس ،یپوستچ رضا،یعل دیس ،یسجاد معصومه، ان،یمحمد یعل ه،یسم برمر،

و  بهداشتة دانشکد ۀمجل ،«بهداشتی های پژوهش در آن کاربرد و یافته تعمیم ساختاری معادالت سازی مدل با آشنایی»

 .02-08اول، صص  ةشمار ،شانزدهمدوره  ،یبهداشت قاتیتحق تویانست

 مطالعۀ موردی:) اجتماعی جرائم بر نشینی حاشیه تأثیر بررسی» ،8932 ،یدیسع سید عباس و دیحم ،یهاشم ،یتق ،یاریبخت

 .809-893 صص ،2 ةشمار پنجم، سال ،یاجتماع انتظام یها پژوهش فصلنامۀ ،«(مشهد شهرستان

 تهران. زان،یم نشراول، جلد پنجم، چاپ  ،امنیت علیه جرائم اختصاصی حقوق ،8916 ن،یاءالدیض ،یمانیپ

مطالعات  ۀمجل ،«ورزشی های سازمان مدیریت در انسانی نیروی توانمندسازی سازوکار» ،8938 ،یقنبر عسکر و نصراهلل ،یپورافکار

 .91-20 صص ،9ة شمار ،چهارمسال  ران،یا یاجتماع ۀتوسع

 شهری محالت توانمندسازی بر تأکید با شهری توسعۀ استراتژی» ،8934اصل،  زادهیعل جبار و نیحس خواه، ینیحس مسعود، ،ییتقوا

 .849-823 صص، 80 ةفضا، سال ششم، شمار ییایجغراف شیآما ۀمجل ،«(یزد اکبرآباد: موردی مطالعۀ)

 ،محلی اجتماعات توسعۀ پایۀ بر غیررسمی های سکونتگاه توانمندسازی ،8932 فرد، یدیسع فرانک و ناوم ،یصالح له،یجم ا،ین یتوکل

 .ینیخم امام یالملل نیدانشگاه ب ن،یقزو ،زمان گذر در یمعمار و یشهرساز یمل شیهما نیاول

 مورد) مصنوعی گردشگری های پدیده به گردشگران جذب بر مؤثر عوامل ساختاری سازی مدل» ،8930 رسول، ،یسورشجان یدریح

 .801-843، صص 88ه، سال ششم، شمارة توسع و یشگرگرد یپژوهش-یعلم ۀفصلنام ،«(تهران چیتگر دریاچۀ و پارک مطالعه

 خدمات یکاربر بر دیتأک با ،آن های بازتاب و نشینی حاشیه بر مؤثر عوامل بررسی» ،8936 ان،ینظر اصغر و مژگان نوشهر، یدریح

 .43-98، صص 98 ةشمار هشتم، سال ن،یسرزم ییایجغراف مۀفصلنا ،«(زدی)مورد: شهر  یشهر

 .03-49صص  ،06 ةشمار ،پنجمسال  ها، یشهردار ۀماهنام ،«جهان در غیررسمی اسکان» ،8912 ن،یحس نژاد، یحاتم

نشر سخنوران،  ،اولجلد  ،شهری محلی اجتماعات توانمندسازی بر درآمدی ،8930 ان،یشاطر محسن و رسول ،یسورشجان یدریح

 تهران.

ة دور ،یانسان یایجغراف یها پژوهش ،«رمانشاهک های چالش بندی اولویت غیررسمی، اسکان» ،8932 رضا،یعل ،یدیجمش

 .242-228 صص ،4 ةشمار ،پنجم و چهل

 ییایانجمن جغراف ۀفصلنام ،«کاشان شهر در نشینی حاشیه گیری شکل بر مؤثر عوامل» ،8932 ،ییاشنو و امیر محسن ان،یشاطر

 .216-803 صص ،90 ةشمار ،یازدهمسال  ران،یا

https://www.civilica.com/Papers-UOT01=اولین-همایش-ملی-شهرسازی-و-معماری-در-گذر-زمان.html
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 در یتوانمندساز یراهکارها یقیتطب یبررس» ،8939 پاکزاد، سارا و معصومه رضازاده، فظحا ،یعل ،ینیالد شمس ،یشکور، عل

 ،محیط آمایش ۀفصلنام ،«(روزآبادیف یشهر نیزم 8 فاز و باربند یها محلهی: مورد ۀ)مطالع یشهر ةفرسود یها بافت

 .862-93، صص 29 ةشمار

 .اصفهان دانشگاه انتشارات ،اصفهان جغرافیای ،8918 روس،یس ،یشفق

 مطالعۀ) QSPM تکنیک از استفاده با نشینان حاشیه توانمندسازی راهبردهای» ،8939 ،یصادق پریسا و جواد ملکان، ،یعل ،یشماع

 .46-20، صص 36 ةشمار ،سوم و بیست ةسپهر، دور ییایاطالعات جغراف ۀفصلنام ،«(سنقر شهدای شهرک: موردی

 اجتماعی ابعاد تحلیل و ارزیابی» ،8930 ،یماندن سعید و فاطمه شاعر، ،یلع ،ینیالد رسول، شمس ،یبالغ ثم،یم ،ییرضا

 زدهم،یسال س ن،یسرزم ییایجغراف ۀفصلنام ،«(شیراز نشین حاشیه محالت: موردی مطالعۀ) شهرها کالن در نشینی حاشیه

 .90-09، صص 02 ةشمار

 .انتهرانتشارات سمت،  ،اولجلد  ،شهری شناسی جامعه ،8918 رسول، ،یربان

 ،«شهر اسالم مطالعۀ موردی تهران؛ شهر کالن پیرامون غیررسمی اسکان محیطی زیست مخاطرات بررسی» ،8913 د،،یوح ،یاحیر

 .864-19 صص ،80 ةشماردورة سیزدهم،  ،ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق یۀنشر

 توانمندسازی در رویکردی ۀمثاب به محلی تاجتماعا سازی ظرفیت» ،8932 پور، داداش هاشم و زهرا ،یخدائ ،یمجتب ان،یعیرف

 .808-899، صص 2 ةاول، شمار ةدور ،یاجتماع ینهادها یشناس جامعه ۀفصلنام ،«اجتماعی نهادهای

 یمشارکت یها تیاز ظرف یریگ با بهره یاجتماع محل ۀتوسع» ،8938 ،یمجتب ان،یعیرف و فاطمه ش،یدغمیآ یمحمد ه،یراض رضازاده،

 .00-99، صص 2 ةشمار ،شانزدهم ةدور ،«تهران( 89 ۀامامزاده حسن، منطق ۀ: محلیمورد ۀ)مطالع مبنا ییدارا کردیدر رو

 .رازیش راز،یانتشارات دانشگاه ش ،نشینی حاشیه ،8903 زاهد، ،یزاهدان

 تهران. ار،یماز نشر پایدار، توسعۀ در دواتی غیر های سازمان نقش ،8911 ،محمدجواد ،یزاهد

 مطالعۀ آن؛ پیامدهای و تبریز شهر نشینی حاشیه گیری شکل بر مؤثر عوامل بررسی» ،8938 ،یمبارک امید ی وعل ،یآباد یزنگ

 ،8 ةارشم ،سوم و بیستسال  ،یطیمح یزیر و برنامه ایجغراف ۀمجل ،«آباد خلیل بهشتی، کوی احمدآباد، محالت موردی:

 .16-09صص 

 حجت شهرک غیررسمی سکونتگاه کالبد بهبود در توانمندسازی راهکار بررسی ،8913 دوست، معارف ایرؤو  دینو ،یرضوان یدیسع

 .شهر ینیعمران، دانشگاه آزاد واحد خم یمهندس یمل شیهما نیدوم مشهد،

 تهران. انتشارات سمت، ،شهری جغرافیای در نو های دیدگاه ،8916 ن،یحس ،ییشکو

 . تهراننشر مهرگان قلم،  ،Amos 22 کمک به ای پرسشنامه های داده در ساختاری معادالت سازی مدل ،8939 م،یابراه فربد،

  .زیتبر دانشگاه انتشاراتاول، جلد  ،شهرشناسی و جغرافیا ،8901 داهلل،ی د،یفر

 ن،یدانش زم یها پژوهش ،«میکر شهرستان رباط شهر ممورد: نسی غیررسمی؛ اسکان و زمین غیررسمی اقتصاد» ،8913 زهره، ،یفن

 .03-48صص  ،9 ةشمار ،اولسال 

http://mcej.modares.ac.ir/article-21-994-fa.pdf
http://mcej.modares.ac.ir/article-21-994-fa.pdf
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 محالت نشین، حاشیه محالت توانمندسازی منظور به راهبردی، ریزی برنامه» ،8934 ،یزاهدان زاهد سید سعید و دریح زاده، فتح

ة معاصر، سال چهارم، شمار یشناس جامعه یها پژوهش ۀدوفصلنام ،«تبریز سی درة یانوق و احمدآباد سیالب، نشین حاشیه

 .11-08 صص ،0

 2 عین محلۀ مورد:) نشینی حاشیه اقتصادی اجتماعی وضعیت و فیزیکی تکامل پیدایش» ،8919 ،یفیشر عبدالنبی ی ومهد قرخلو،

 .868-19صص  ،06 ةشمار ،ششم و سی ةدور ،ییایجغراف یها پژوهش یۀنشر ،«(اهواز

 ،ییایجغراف قاتیتحق ۀفصلنام ،«کارگران منطقۀ مورد: بیرجند؛ شهر در نشینی حاشیه تحلیلی بررسی» ،8930 رستم، فر، یصابر

 .08-23صص  ،32 ةشمار

 ، تهران.کیاستراتژ قاتیتحق مرکز نظام، مصلحت صیتشخ مجمع انتشارات ،انسانی منابع توانمندسازی ،8936 رضا، دیس ،یریام یصالح

 .80-0صص  ،1 ةشمار ،سومسال  شهر، هفت ۀمجل ،«شهری نشینی یهحاش مسئلۀ» ،8918 مظفر، ،یصراف

 شهر سازی پیاده بر مؤثر عوامل ساختاری معادالت سازی مدل» ،8934 ،یخوارزم امیدعلی و میمحمدرح رهنما، هه،یوج ،یثان یمیکر

 .29-8، صص 8 ةشمار ،ة دومدور دار،یپا شهر ،«سبزوار در الکترونیک

سال  ،یانتظام اجتماع ۀفصلنام ،«نشینی حاشیه منظر از اجتماعی جرائم وقوع واکاوی» ،8934 اسر،یس یمرادحامد  و بتول خا،یک

 .823-869صص  ،9 ةشمار ،هفتم

محور  اجتماع کردیبا رو یتوانمندساز یها برنامه ریتأث» ،8939 ،یهرچگان یانیک پریسا و سایپر ،ییفتا فرانک، ،یدیس ،یمهر ،ییفتا

 .88-9، صص 2 ةشمار ،سوم ةدور ،یاجتماع یمددکار ۀفصلنام ،«آباد شهر خرم ناساکن یاجتماع یۀسرما شیبر افزا

و  ایجغراف ۀارشد رشت یکارشناس نامه انیپا آباد، شیخ مورد: قم، شهر در غیررسمی اسکان ساماندهی و بررسی ،8914 محمد، ره،یم

 .گاه تهراندانش ،یاهلل فرهود دکتر رحمت ییبه راهنما ،یشهر یزیر برنامه

ۀ فصلنام ،«جهانی های رهیافت و شهرها کالن مدیریت در غیررسمی های سکونتگاه و نشینی حاشیه بحران» ،8913 در،یح ،یلطف

 .840-890صص  ،2 ةشمار ،دومسال  ،یانسان یایجغراف

 شیراز. د،یانتشارات نو ،جلد اول ،مهاجرت نظریات ،8901 ،یعبدلعل ،ییلهاسا

 ،«آن کاربرد و روش معرفی: سالمت علوم آموزش با مرتبط های پژوهش در ساختاری معادالت یابی مدل» ،8932 ،یموس ،یعلو

 .096-083، صص 80 ةشمار ،ة ششمدور ،یپزشک علوم در آموزش ۀمجل

 ،«کانیم تعلق ۀمسئل و شهری نشینی حاشیه پیامدهای مفهومی تبیین» ،8930 ،یمستجاب حمید و نیالد تاج ،یکرم اهلل،ءعطا ،یعبد

 .266-800 صص ،4ة سال نهم، شمار ،یانتظام اجتماع یها پژوهش

 .81-86، صص 99 ةشمار ،یدانش انتظام ۀفصلنام ،«ناجا کارکنان خالقیت بر توانمندسازی تأثیر» ،8919 یحیی، مقدم، علی، مجیدی،

 ی.تاشناسیگ یو کارتوگراف ییایجغراف ۀسسؤمنشر  ،گیتاشناسی جامع اطلس ،8939 ،یتاشناسیگ یو کارتوگراف ییایجغراف ۀسسؤم

 نواندیشان، اصفهان. اصفهان، نشر شهر کالن اطلس ،8934 ،اصفهان یاطالعات شهردار یپژوهش و فناور یزیر معاونت برنامه

 مجلۀ ،«ییگرا ارزش کردیمحالت نابسامان با رو یو توانمندساز یسامانده» ،8930 ،یرستم فرامرز و ناصر ،یدهاقان زاده یمشهد

 .98-02، صص 04 ةشمار شهر، هفت
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 مجلۀ ،«یخیفرسوده و تار یها بافت یدر سامانده نینو یافتیره ،مبنا ییدارا کردیرو» ،8938 ،یمعز امیرمحمد و محمد مسعود،

 .99-09 صص ،سوم ةشمار دوم، سال ،فرهنگی تاریخی، بافت و آثار مرمت،

 مطالعۀ) درمان اثر از استفاده با نشینی حاشیه اقتصادی علل بررسی» ،8934 ان،یغفار سارا و بابک ،یصفار رضا، ،یاصفهان نصر

 .80-8 صص ،8 ةسال اول، شمار ،یاقتصاد شهر ۀفصلنام ،«(اصفهان شهر موردی:

 و اجتماعی اقتصادی، عوامل بررسی» ،8930 ،یانیول مهدی و مهناز ،یاستقامت کاوه، نژاد، زال ن،یحس ن،یساد اصغر، ان،ینظر

 سال ،یطیمح مخاطرات ییفضا لیتحل ،«8911 سال در شهریار شهر مهاجران غیررسمی اسکان و نشینی شیهحا جمعیتی

 .890-880، صص 9 ةشمار سوم،

 ،«(اردوغش روستای: نمونه) روستایی جوانان و زنان توانمندسازی در( NGO) غیردولتی های سازمان نقش» ،8936 د،یمج ،یاسوری

 .06-44صص  ،89 ةشمار(، یت انسان)مطالعا ییایانداز جغراف چشم
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