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  چكيده
ــه توســعه     ــين المللــي ب ــه و عمــل برنامــه ريــزي در ســطح ب ــه تاكيــد روزافــزون روي ــا توجــه ب ب
ــه      ــا ب ــه تنه ــزي كشــورمان ن ــه ري ــر، متاســفانه در نظــام برنام ــاهش فق ــي جهــت ك ــات محل اجتماع

اجتماعـات مـي توانـد در برخـورد بـا فقـر داشـته         توسعه اجتماعـات محلـي و مكـانيزمي كـه اينگونـه     
باشند، توجهي نشده اسـت، بلكـه برنامـه ريـزان و تصـميم سـازان نيـز اطالعـات كمتـري دربـاره نـوع            
. و ويژگيهاي محالتي كـه توانـايي يـا عالقـه بيشـتري در توسـعه فعاليـت هـاي اجتمـاع محـور دارنـد           

ــن  ــابراين اي ــقبن ــي   تحقي ــيفي و تحليل ــل توص ــامل تحلي ــاي  ش ــال تفاوته ــين ح ــت و در ع از ظرفي
 بــدين. فعاليــت هــاي توســعه اجتماعــات محلــي در قالــب فراينــد و نتيجــه بــراي كــاهش فقــر اســت 

ــايل       ــه و مس ــديريت محل ــه، اداره و م ــاعي محل ــاه اجتم ــوزه رف ــه ح ــا در س ــت ه ــن فعالي ــور اي منظ
ــاد     ــا و دولتخــواه هــاي نعمــت آب ــه اي ه ــه ميان ــي دو محل ــه  كــه(اقتصــادي و محيطــي محل از آن ب

نتـايج نشـان مـي دهـد     . مـورد سـنجش قـرار گرفـت    ) عنوان منطقه فقير نشين تهران يـاد مـي شـود   
كــه خانوارهــاي بــا وضــعيت اقتصــادي و تحصــيالت متوســط، بعــد خــانوار وســيع تــر، نــرخ اشــتغال  
بيشــتر، سرپرســتان بــا ســن بــاالتر، وابســته بــه اكثريــت قــومي و داراي اقــوام و آشــنايان بيشــتر در   

ــه ــالي در توســعه اجتماعــات محلــي   محل ــابع م ، بيشــترين مشــاركت و كمــك را در بعــد زمــان و من
ــان سرپرســت خــانوار و مهــاجرين وارد شــده در كمتــر از دو    داشــتند و ايــن در حــالي اســت كــه زن

همچنــين گرچــه هويــت جمعــي و تــا . ســال اخيــر كمتــرين مشــاركت را در ايــن فعاليــت هــا دارنــد
دو محلــه در حــد خــوبي و حتــي در متغيرهــاي زمينــه اي و زبــان حــدي ســرمايه اجتمــاعي در هــر 

و قوميـت بـين دو محلــه ميانـه اي هـا و دولتخــواه تفـاوتي وجــود نـدارد، ولـي ســاكنان محلـه ميانــه         
اي  هــا توانســته انــد ظرفيــت اجتمــاع محلــي خــود را در جهــت كــنش جمعــي تنظــيم نمــوده كــه  

  . ن آنها از تله فضايي فقر شده استاين كنش منجر به تحول و جهش اقتصادي و خارج شد

  واژگان كليدي 
  . برنامه ريزي توسعه اجتماعات محلي، كنش جمعي، سرمايه اجتماعي، فقر شهري، نعمت آباد

                                                 
  Email: M_eskandaarisani@hotmail.com                       نويسنده مسئول  - ∗
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 2           ...اعات محلي در كاهش فقر شهري و عوامل موثرظرفيت توسعه اجتم

  مقدمه
امروزه درك غالب از رويه و عمل برنامه ريزي به عنوان عملي است حرفه اي و تكنيكي كه از سوي بخـش  

اين فهـم، عمـل برنامـه ريـزي شـهري توسـط مهندسـان، اقتصـاد دانـان،          بر مبناي . دولتي صورت مي پذيرد
ليكن نكته مغفول مانده در اين رويـه، تـاثيراتي   . سياسيون و اخيراً توسط برنامه ريزان شهري صورت مي گيرد

اين مساله در جهان ). evan,2002,10(است كه شهروندان عادي و معمولي بر محيط شهري پيرامون خود دارند
يار پررنگ تر است زيرا تعداد بيشتري از مردم خارج از برنامه ريزي دولتي و چارچوب منظم آن يعني سوم بس

برنامـه ريـزان   ). Davis,2006(در اسكان هاي غير رسمي و مناطق كم درآمد و فقير شهري زندگي مـي كننـد  
چشم پوشي مـي كننـد،    دولتي همانند سيستم سرمايه داري معموالً به طور عمده از اين گونه فضاهاي شهري

و نه مداخالت ضروري تقويت كننده سياسـي  ) سرمايه داري(زيرا اينگونه فضاها نه براي آنها فرصتي براي سود
فراهم مي كند كه شواهد آن را مي توان در افزايش غير قابل پيش بيني سكونت گاههاي غير رسمي، افـزايش  

اگر در جهت رفع اين نقيصه، رويه برنامه ريزي خواسته  ).beard,2013; 707(فقر شهري و غيره مشاهده نمود 
، مي بايد بخش سومي جدا )چه در كشوهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه(باشد گام بردارد،

شكل بگيرد، كه اين بخش در برنامه ريزي شهري مي توانـد در قالـب   ) بازار(از بخش دولتي و بخش خصوصي
بـر  . تشكيل سازمانهاي عام المنفعه و ارگانهاي غيردولتي و مـردم نهـاد شـكل گيـرد     توسعه اجتماعات محلي،

اين . است داده در سطح بين المللي نيز رخ فقر مطالعات و برنامه هاي كاهش در همين منوال امروزه تغييراتي
فـع و مشـاركت   پايين به درك، اندازه گيري و شناخت گروههاي ذين به باال تغيير با حركت از سمت استراتژي

اين تغييرات در رويه برنامه ريزي و  انعكاس. حداكثري و ديدگاههاي مبتني بر اجتماع محلي شناخته مي شود
 بازيگران عنوان به دروني شان است كه در آن فقرا دانش و فقرا تجربيات بر برنامه هاي كاهش فقر، تاكيد زياد

فقر نقش  محلي كاهش هاي استراتژي طراحي براي مكك و ها اولويت شناسايي فقر، كليدي در مفهوم سازي
 فقـر  از تـر  گسـترده  درك بـه  كار اين ).Chambers 1997; Rakodi and Lloyd-Jones 2002(پيدا مي كنند 

 بـه  دسترسـي  بشر، اساسي به نيازهاي مربوط مسائل و اقتصادي از محروميت درك جديد اين. مي كند كمك
در ديـدگاه   ذاتـي  پيش فـرض هـاي   از يكي .رود مي اي اجتماعي فراترمحروميت ه خدمات و و ها زيرساخت

اسـكان غيـر    مثال گروههاي زنـان،  عنوان به(در سطح اجتماعات محلي  "فقير" كه گروههاي است اين مذبور
 مردم محور "اين روش  .مشترك هستند منافع و مشكالت، ، هاي داراي سختي) قومي هاي يا اقليت و رسمي

هـم   و فقر كمك مي كنند بلكه هم ظرفيـت  به تالش هاي كاهش ن مي دهد كه نه تنها فقرانشا فقر كاهش"
  ). Beard,2007,608(دارد كار اين انجام براي الزم منابع

در كشورمان، برنامه هاي كاهش فقر با توجه به حمايت هاي ايدولوژيك بعد از انقالب و همزمان در اولـين  
ي مي توان ادعا نمود كه برنامه هاي مبارزه با فقر جـزء الويتهـاي تمـامي    برنامه توسعه جدي گرفته شده و حت

ولي با وجود تمامي تالشها، همچنان مساله فقر به ويژه در كالنشهرها وجـود دارد  . برنامه هاي توسعه مي باشد
 ازهاي ناشيني و توقعات به پاسخ براي اين شهرها منابع بودن محدود نيز و جمعيت افزايش و و بعضاً با گسترش

نشانه هاي اين پديده را مـي تـوان در گسـترش    . زندگي، فقر شهري نيز در حال گسترش است سبك تغيير از
در مواجهه با . اسكان غير رسمي، اقتصاد دالل محور و غيره در سطح شهرها و به ويژه كالنشهرها مشاهده نمود

ر سطح بين المللي و چه در سطح داخلـي بـا   اين موضوع ابتدا اين سوال به ذهن خطور مي كند كه چرا چه د
وجود نگاه ها و توجهات ويژه از جمله توجه دستگاههاي اجرايي در غالب سندها و طرحهاي مختلـف بـه ايـن    
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قشر، اين معضل هنوز برطرف نشده و پايداري اقتصادي و به پيرو آن پايداري اجتماعي را براي شهرها در پـي  
دور تسلسل توسعه نيافتگي قرار گرفته اند؟ اگر پاسخ بلي است راهكار بنيادي  نداشته است؟ آيا اين مناطق در

و پايه اي براي خروج از آن كدام است؟ ليكن نكته كليدي و در عـين حـال بسـيار روشـن در پاسـخ بـه ايـن        
سواالت اين است كه بايد در نحوه برخورد با فقر شهري ساكنان تجديـد نظـر نمـوده و رويكـردي جديـدي را      

تخاذ نمود، زيرا اگر رويكردهاي قبلي قادر به پاسخگويي و از بين بردن آن مي بودند، پس چرا شاهد افـزايش  ا
در اين راستا اين مقاله بـه دنبـال اهـدافي    ). Fridman,2006,14(فقر شهري و تبعات حاصل از آن مي باشيم؟ 

در سطح بين المللي به توسعه اجتماعـات  اول، با توجه به توجه روزافزون رويه و عمل برنامه ريزي . چند است
محلي در جهت كاهش فقر، به دنبال نهادينه كردن و توجه به توسعه اجتماعات محلي در نظـام برنامـه ريـزي    
كشورمان، دوم پي بردن به مكانيزمي كه اينگونه اجتماعات مي توانـد در برخـورد بـا فقـر داشـته باشـند و در       

ي محالت شهري كه توانايي يا عالقـه بيشـتري بـه مشـاركت در توسـعه      نهايت شناخت ويژگيها و خصيصه ها
بر اساس راهبرد توسعه اجتماعات محلي اقدام به انتخاب دو محله در منتهي . فعاليت هاي اجتماع محور دارند

شـده كـه بـه دنبـال     ) نعمت آباد كه در اذهان به عنوان منطقه فقيرنشين ياد مي شود(اليه جنوب شهر تهران 
اول، چه عواملي در توسـعه اجتماعـات محلـي در محـالت جنـوب كالنشـهر       . گويي به سواالت ذيل استپاسخ

تهران موثراند؟ دوم، چه عاملي باعث مي شود ظرفيت اين گونه اجتماعات در برخورد با فقر در محالت شهري، 
  آنها را متفاوت از يكديگر سازد؟ 

  
  چارچوب نظري

  اجتماعات محلي و كاهش فقر
اي تبديل شده كه هـم مـورد   هاي اخير به زمينه شناخته شدهاجتماعات محلي در دهه ه ريزي توسعهبرنام

بـه طـرق مختلفـي    » ي اجتمـاع محلـي  توسعه«. ها قرار گرفته استبوده و هم آكادميسين 1ي كارورزانعالقه
هـاي مـادي،   از پيشرفت اييعني مجموعه - 2ي اجتماع را نتيجهبسياري از كارورزان توسعه. تعريف شده است

- ٥را يـك فراينـد   ٤ي اجتماع محليها توسعهدانند، در حالي كه غالب آكادميسينمي -3اجتماعي و اقتصادي
 & Phillips, 2009,3(داننـد مـي  -جمعـي و ارتقـاي ايـن توانـايي    توانايي اجتماعات براي انجـام كـنش دسـته   

Pittman .(ي فراينـد تعريـف مـي   ي نتيجه و هم به منزلـه مثابه ي اجتماع محلي هم بهدر اين پژوهش توسعه 
توسعه اجتماعات محلي به مثابه يك فرايند و به عنوان ابزاري در ارتقاي مشـاركت و حكمروايـي مـردم      .شود

در كل، توسعه اجتماع محور را مـي  . اجتماعي به كار گرفته مي شود -ساالرنه در زمينه هاي مختلف اقتصادي
ايندي محسوب كرد كه به موجب آن گروههاي اجتماع محلـي قـادر بـه كنتـرل تصـميمات و      توان به مثابه فر

ي اجتماع در واقع  توسعه يفيتعرچنين ). ESCWA,2004:2(تخصيص منابع از باال جهت توسعه محلي شوند 
كالت گيري گروهي بـه رتـق و فتـق مشـ    سازد با تصميمدانند كه شهروندان را قادر ميرا فرايندي آموزشي مي

ي ، تعاريفي هستند كه بر فراينـد آمـوزش نحـوه   »ي اجتماع محليتوسعه«اين دست از تعاريف . خود بپردازند
ي محققاني ديگر هستند كه بيشتر از دريچـه . شوندهمكاري جهت حل مشكالت مشترك به مردم متمركز مي

                                                 
1 -  Practitioners  
2- Outcome 
3- Physical, social, and economic improvements 
4- community development 
5 -Process  
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 4           ...اعات محلي در كاهش فقر شهري و عوامل موثرظرفيت توسعه اجتم

عبـارت اسـت از   » يمحلـ  اجتمـاع ي توسـعه «هـا  در نگـاه ايـن  : نگرندمي» ي محل ي اجتماعتوسعه«نتيجه به 
توسعه «ي توسعه جهت دستيابي به اجتماعي بهتر براي كار و زندگي؛ يا منظور از گيري محلي و برنامهتصميم
نزد آنان اين است كه گروهي از افـراد كنشـي اجتمـاعي را بـراي تغييـر وضـعيت اقتصـادي،        » ي محل اجتماع

  ). Phillips,2009;4 & Pittman(ند محيطي خود انجام دهاجتماعي، فرهنگي و زيست
اجتماعـات   -1: از ديدگاهي ديگر مي توان گفت، اجتماعات محلي بر دو محـور مـي تواننـد، شـكل گيرنـد     

 جامعـه « يـا  »اجتمـاع « بر اساس ديدگاه مكـان محـور،  . اجتماعات محلي مكان محور -2محلي كاركرد محور 
 متقابـل  روابـط  آنـان  ميـان  و هسـتند  سـاكن  معـين  نيمكا در كه شود مي اطالق مردم از گروهي به »محلي

 مكـان « ديكنـز  نظـر  بـه . دارد وجـود  مشـترك  هويت و مشترك سرنوشت مشترك، تعلقات اساس بر مستقيم
 شـامل  و دهـد  مـي  رخ آن درون انسـاني،  متقابل كنش كه است كالبدي مجموعه يك زيادي حدود تا »محلي

 و مختلـف  معـاني  در »محلـي  اجتماع« اصطالح اگرچه حال، هر در. شود مييا شهر  محله يك مثل مكانهايي
 بعـد  و مكـاني  بعـد  آن در كه است اجتماعي فضاي نوعي معرف آنها مشترك جوهر ولي رود مي كار به متعدد

 برنامـه  نظـر  از كـه  است مفهومي اين). Mattessich & Monsey, 2004: 58(است كرده پيدا وحدت اجتماعي
 كـه  اسـت  نزديـك  ايـران  قـديم  شهرهاي در »محله« مفهوم به بسيار و است اهميت حائز بسيار شهري ريزي

 در. اسـت  داده دسـت  از زيادي حدود تا را خود كاركرد شهري، عملكردهاي و ساختارها تغيير دليل به امروزه،
 را اي منطقه و محلي فضاي بايد ريزي برنامه فضاي مورد در كه است معتقد نيز »فريدمن جان« زمينه همين

وي دارايي هاي ملموس شهرها را به هفت بخش، قابل تقسـيم مـي دانـد    . داشت مقدم فراملي و ملي فضاي بر
دارايي هاي انساني، اجتماعي، فرهنگي، فكري، طبيعي، زيست محيطـي و شـهري كـه سـرمايه     : كه عبارتند از

  ).saraffi,2012(ري باشد گذاري و ارج نهادن به اين داريي ها مي بايد اساسي ترين وظيفه مديريت شه
بنـابراين  . يند دانست هم نتيجهآرا بايد هم فر» ي اجتماعتوسعه«دهند كه پردازي نشان مياين نوع مفهوم

: يند و نتيجـه اسـت، بـه دسـت داد    آكه ناظر بر هر دو بعد فر» توسعه اجتماع«توان تعريف فراگير زير را از مي
كه : ي آنجمعي و نيز نتيجهتوسعه و ارتقاي توانايي انجام كنش دستهعبارت است از  فرايند  «توسعه اجتماع 
ي اين كنش كـه در راسـتاي ارتقـاي اجتمـاع در يـك      نتيجه) 2جمعي و انجام كنش دسته) 1عبارت است از 

. »مادي، محيطي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و غيره : گيردمكان از جهت يا جهات مختلف قرار مي
ن فرايندي در مناطق فقيرنشين به حاشيه راندگان را به متن آورده و به توانمندسازي و مقتدرسـازي  اين چني

 كاهش به منجر تواند مي محور اجتماع توسعة: فقر كاهش-1. جمعي هدايت كرده و نتايج ذيل را به همراه دارد

 سـطح  در كالبـدي  هاي دارايي ردبهك و انساني، ظرفيت محلّي، تقويت اجتماعات به بخشي تحرّك طريق از فقر

 از توزيع خدمات و توجه ارائه، بهبود به منجر تواند مي محور اجتماع توسعة: نيازها بندي اولويت -2. شود محلّي

 محـور  اجتمـاع  توسعة :تدبير محلّي نظام يا حكمروايي -3. شود آنها ساختن مهيا امكان با انطباق نيازها طريق

 و محلّـي  ادارة نهادهـاي  بـا  آنها بين رابطه و پيوند فقرا، برقراري صداي به پاسخگويي ايارتق به منجر تواند مي
 توسـعة  :گيـري  هـدف  -World Bank,2006:12 .(4(شـود  محلّـي،  ادارة فرآينـدهاي  به فقرا دسترسي افزايش

 گيـري  هـدف  و اجتماع محلّي هاي اولويت با ها گذاري سرمايه و خدمات تنظيم افزايش به منجر محور اجتماع

در ايـن بـين بيشـتر    ). World Bank ,ibid( شـود  مـي  نيازمنـد  و پـذير  آسـيب  هـاي  گـروه  سـاير  و فقرا بهتر
مي  1پراگماتيسم ها و فمنيست ها بر گسترش اين راهبرد به ويژه در برخورد با فقر تاكيد دارند كه در جدول 

  . ه نمودتوان، روش شناسي مكاتب مختلف را در برخورد با فقر را مشاهد
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  كنش جمعي و سرمايه اجتماعي

) در برخي كشـورها حكومـت محلـي   (كنش جمعي و سرمايه اجتماعي در كنار مديريت شهري محله محور
با وجودي كـه  . شالوده اصلي برنامه ريزي توسعه اجتماعات محلي را در برخورد با فقر شهري تشكيل مي دهد

ي مفهومي و روابط متقابل دارند، بكارگيري هر كدام از آنها بـه  اين سه مقوله در برخي از موارد با هم همپوشان
تنهايي توسط برنامه ريزان و سياست گذاران، نتيجه گيري ناقص و مبهم را از اينكـه چگونـه اشـكال مختلـف     

كنش جمعي را مـي تـوان كنشـي     .برنامه ريزي مبتني بر اجتماع محلي بر فقر تاثير مي گذارد، را در پي دارد
در اين تعريف . براي رسيدن به نفع جمعي با هم همكاري مي كنند) بيش از يك نفر(ه در آن جمعيدانست ك

اصغر پور ماسـوله و  (همكاري و خير جمعي: دو عنصر مهم و اساسي وجود دارد كه شاكله كنش جمعي هستند
يـن قسـمت مجـال    كه هر كدام از اين دو مفاهيم داراي جزييات فراواني است كـه در ا  )155: 1389همكاران،

: چهار دسته عمده تقسـيم نمـود   عوامل موثر بر شكل گيري كنش هاي جمعي را مي توان به. بيان آنها نيست
دسته اول اجبارهاي بيروني است كه خود شامل اجبارهاي نظام كنترل مركزي و اجبارهاي غيرمتمركز كـه از  

رونـي كنشـگران كـه شـامل نيازهـاي      كنش جمعي مي شود، دسته دوم نيازهاي دسوي مشاركت كنندگان در
دسته سوم هنجارهاي مويد كنش جمعي كه از مهم تـرين آنهـا   . ملموس و نيازهاي غير ملموس آنها مي شود

در سطح محلـه،  ). Elestr,1989,101(هنجار تعهد اجتماعي است و دسته چهارم هويت جمعي كنشگران است
فاضـالب،  (ي بهبود وضعيت كالبدي و محيطـي محلـه   كنش جمعي مي تواند دامنه اي از بسيج شهروندان برا

بـراي مثـال كنتـرل    (تا بسيج اجتماع براي بازتوزيع قدرت و تغييرات سـاختاري وسـيع  ) نظافت خيابان و غيره
همچنـين حـوزه هـاي    . را شامل شـود ) بيشتر بر فرايند برنامه ريزي، توزيع منابع و خروجي هاي برنامه ريزي

در فرايند مشورت، الويت بندي ها، تصميم سازي، اجرا و پياده سازي و در نهايـت   مداخله كنش نيز مي توانند
  .ارزيابي طرحها باشد

  
  

  نحوه برخورد با فقر و روش شناسي مكاتب فكري مختلف: 1جدول 

لوم
ع ع

انوا
 

تب
مك

 
ري

فك
 

 روش تحقيق نحوه برخورد با فقر تعريف

ربي
تج

 - 
لي

حلي
ت

  

يي
گرا

به 
جر

ت
 

شاره دارد كه معتقد است تجربه گرايي به مكتبي ا
حقايق خود را بيان مي كنند و نتيجتا به تئوري كمتر 

در اينجا سواالت نرماتيو كه قابل اندازه . متكي مي باشند
 .گيري نيستند حذف مي شود

حقايق درباره فقر بايد  جمع آور و
به عنوان مثال . تفسير شوند 

شاخص هاي فقر، رفاه اجتماعي ، 
 وضعيت مسكن و غيره

ارايه حقايق 
 تجربه شده

سم
يتي

زيو
پو

)
ق 

نط
م

يي
گرا

( 

پوزيويستها معتقدند كه به وسيله جمع اوري دقيق  
اطالعات در ارتباط با پديده هاي اجتماعي مي توانيم به 
قوانيني جهت پيش بيني و تبيين رفتار انسانها  با رابطه 

پوزيويستها از آنچه . اي علت و   معلولي دست يابيم
 .زه گيري نباشد اجتناب مي ورزند قابل اندا

فقر  با آزمون علمي فرض ها  بيان
داده ها ي مرتبط با فقر از . مي شود

طريق جمع آوري و آزمون علمي 
 .انجام مي گيرد

پيمايش، 
پرسشنامه ، 
تحليل ثانويه 

ساير داده هاي 
 دست دوم
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 روش تحقيق نحوه برخورد با فقر تعريف
خي

تاري
 - 

ك
ونتي
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)

ي 
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يي
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ي بر  صراحت تاكيد دارد و بر اين باور است كه رفتارگراي
عملكرد انسان از طريق فرايند ذهني اطالعات منتقل 

در صدد ارائه مدلي از رفتار فضايي از طريق .  مي شود
توضيح   تصميم سازي و انتخاب فضايي از طريق 
سنجش توانايي مردم در بخاطر داشتن  ،فرايند و 

 ارزيابي اطالعات جغرافيايي است

فقر از طريق آزمون  علمي
فرضياتي بيان مي شود كه  به 
بررسي تصميمات رفتاري افراد فقير 

و يا كساني كه در مصدر قدرت اند  
 .مي پردازد 

تائيد بيانيه ها 
  پيمايش،
  پرسشنامه

 آزمو نهاي  ويژه،

سي
شنا

دار
پدي

 

پديدار شناسي كميت گرايي پوزيويست ها و رفتار گراها 
به جاي آن تمركز بر ادراك جهان را بر  را رد مي كند و

هدف  آنها بازساخت  . تبيين آن  ترجيح  مي دهد
جهان افراد ، عملكرد و   مفاهيم پديده ها براي درك 

 رفتا فردي  بدون توجه  به تئوريهاي احتمالي است

درك فقرنيازمند بازساخت دنياي
بايد با نگاه فقرا به جهان . فقرا است
با آگاهي از  اين امر. نگريست

تجربيات زندگيشان از طريق 
 گفتمان امكان پذير است

 -مصاحبه عميق
 قوم نگاري

دي
تقا

ان
)

ش
 بخ

دي
آزا

 -
رت

قد
-

 ها
يت

دود
مح

 و 
طه

 سل
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رتب
ا

( 

سم
تالي

زيس
اگ

 

اگزيستاليسم بر اين اساس متكي است كه حقيقت از 
طريق عملكرد آزادنه عوامل انساني براي و به وسيله  

ن مكتب بر چگونگي خلق ،معني اي. وي خلق مي شود
دادن افراد  به دنيايشان و ارز ش گذاري به  اشياء و 

 .ديگران تمركز دارد

درك فقر با تالش در فهم عميق از
چگونگي شناخت، معني دادن و 

با . بدست مي آيدكنش فقرا با جهان 
پي برد كه  فقرا توان _مصاحبه مي

براي هزينه كردنهاي مختلف چگونه 
 گيرند يتصميم م

مصاحبه 
، )محتوايي(عميق

قوم نگاري، 
مشاهده شركت 

 كنندگان

سم
 الي

يده
ا

  

ايده اليستها ، دنياي حقيقي خارج از مشاهدات فرد  و 
در حاليكه اگزيستاليسم تمركز بر . ارايه اش وجود ندارد

حقيقت دارد ايده آليسم  حقيقت را ساخته شده فكر 
هاي رفتاري به از اين رو براي  تشريح الگو. مي دانند

  هاستآندنبال درك پشتوانه هاي  فكري 

عميق از تصوريفقر با تالش در فهم
كه افراد فقير از فقر دارند درك مي 

با فقرا در باره احساسشان از . شود
فقير بودن و اينكه  چرا فكر مي كنند 
كه فقيرند مصاحبه كنيد؟ در مقايسه 

يگر اقشار جامعه خود را چگونه با د
  ند؟دانمي 

مصاحبه عميق، 
مطالعات قوم 

  نگاري

سم
ماتي

راگ
پ

  

پراگماتيسم به جاي تمركز بر افراد توجه به   جامعه و 
استدالل مي . كنش افراد در جامعه را پيشنهاد مي كند

كند كه ادراك بايد از رفتارها كه  ريشه در تجربيات 
با كنكاش در زندگي . دارند و نه دانش  استنباط شوند

ه مي توان به ماهيت اعتقادات و  خط مشي افراد جامع
  هايي  كه جامعه را مي سازد پي برد

درك فقر با مشاهده چگونگي تعامل
افراد جامعه براي توليد شرايطي كه 
منجر به پايداري فقر مي گردد عملي 

مثال آيا تداوم فقر در نتيجه .است 
قرار گرفتن فقرا در چرخه جرم، 

ه نفس اموزش ناكافي، كمي اعتماد ب
  و غيره است

مطالعات قوم 
نگاري، مشاهده 
  شركت كنندگان

خي
تاري

سم 
يالي

اتر
م

  

ماركسيستها معتقدند كه جامعه به گونه اي  شكل مي 
بنابراين توجه . گيرد كه منجر به  توليد سرمايه شود

-بيشتر متمركز به  بررسي ساختار هاي سياسي
ي و اقتصادي جهت  باز ساخت عوامل توليد سرمايه دار

بر اين اساس بررسي چگونگي عملكرد .. مصرف مي باشد
  جامعه را در شرايط متفاوت اجتماعي پيشنهاد مي كنند

فقر از طريق  بررسي چگونگي
استثمار فقرا  براي بدست آوردن 
سرمايه توسط سرمايه داران بيان 

مثال  فقرا فقير باقي مي . مي شود
مانند چرا كه به نفع سرمايه داري 

آنها غير ماهر و با  است كه
  دستمزدهاي پائين باقي بمانند

گفتمان، مشاهده 
و تفسير داده 
  هاي ثانويه
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 روش تحقيق نحوه برخورد با فقر تعريف

سم
ئالي

ر
  

رئاليستها عالقمند به مطالعه سازو كارهها و ساختارهاي 
. روابط اجتماعي ،هويت يابي عناصر وجودي حقيقت اند

بنابر اين بجاي مطالعه تعامل و روابط بين مردم  به 
يسم سياست هايي كه اين روابط را به وجود دنبال مكان

از اين رو به دنبال مكانيسم علي و .  مي آورد مي باشند
رئاليست ها در پي يافتن  چه . قوانين تجربي است

چيزي  تغييرات را ايجاد   مي كند؟ چه چيزهايي باعث 
اين اتفاق مي شوند؟ و چه چيز اين تغيير را ميسر و يا 

  تحميلي مي سازد؟

فقر با  تالش براي تعييندرك 
علت هاي ريشه اي از طريق بررسي 
مكانيسم اساسي عملكرد جامعه 

مثال وجود فقر به . عملي مي شود 
دليل توسعه نا برابر ناشي از مدرن 

  .گرايي است

تركيبي از 
تحقيقات كمي و 

  كيفي

سم
درني

ت م
پس

  

پست مدرنيستها مدرنيسم را  در پي بردن به  علت 
ه در جامعه وجود دارد شكست خورده مي تفاوت هايي ك

پست مدرنيست ها  معتقدند كه پاسخ و  ادعاي . دانند
كسي بر ديگري برتري ندارد و  صداي كسي نبايد  از 

همچنين  ادعا مي كنند كه . گفتمان ها  حذف شود
حقيقت مطلق وجود ندارد و هيچ واقعيتي خارج از 

در  پست مدرنيسم ها بجاي حقيقت . تفسير نيست
جستجوي  مطالعه  نه مشاهده، نه تفسير و  نه يافته ها 

بلكه جستجوي رابطه بين متون تا رابطه علت و معلولي  
  مي باشند

فقر با تالش جهت  بازسازي و
مطالعه طروق مختلفي كه فقر در 
جامعه ساخته و باز توليد مي گردد 

چگونه فقرا از . درك مي شود
ي مثال بررس. جامعه دفع مي شوند

شيوه هاي كه فقرا در نتيجه روابط 
نابرابر قدرت  از جامعه دفع مي 

  شوند

بازسازي اعمال  
فرهنگي و 
  اجتماعي

يي
گرا

تار
ساخ

سا 
پ

  

پسا ساختارگرا ها زبان را  رابطه بين اجتماع و فرهنگ و 
معني داري فرهنگي وي را  از طريق زبان   مي دانند . 

هدايت مي كنيم،  بنابراين شيوه اي كه ما زندگيمان را
. موانع و توانايي ها ايجاد شده زبان را متاثر مي سازد 

ساختارگرايان براي درك ما از عواملي كه  زندگيهاي  ما 
را شكل مي دهد ساختار شكني پيامهاي متعددي كه از 
طريق رويارويي با  اشيائ به ما انتقال  مي يابد را 

  .پيشنهاد مي كنند

اختاردرك فقر  با  بررسي و س
شكني هنجارهاي نا مرتبط  جامعه 
كه  از طريق فرهنگ اجرا و در زبان 
مرتبط مي شوند امكان پذيرمي 

بررسي اينكه هنجارهاي . گردد
فرهنگي تا چه حد  فرايندهاي 
هنجاري  نامرتبط را  كه  در پي به 
حاشيه راندن فقرا از ثروت  مادي 

  است  را تغذيه مي كنند

ساختار شكني 
  زبان

ف
دي

تقا
ي ان

 ها
ست

يمن
  

فيمنست ها بر اين اعتقاداند كه  علم توسط مردان تحت 
سلطه در آمده و  علم منعكس كننده موقيت مردان به 

از اين . ويژه مردان سفيد پوست، ثروتمند و غربي است
رو  نياز مبرم به بازتوليد نقش و ساختار سازمانها و 

تا نياز به در اين راس.  توليد دانش را پيشنهاد مي كنند
بنابراين شناخت .  درك روابط قدرت در جامعه مي باشد

ما از  جهان  انعكاسي است  از مردماني است كه در آن 
  زندگي مي كنند

درك فقربا  تالش در اتخاذ
ديدگاههاي آزادي بخش تر و 
مقتدرسازي كه به مردمان فقير 
اجازه بيان تجربيات و دانش شان را 

براي .  مي دهد امكان پذير است
مثال از آنها در رابطه با اينكه  
جامعه بايد چگونه باشد و چگونه 
بايد سيستمي عادالنه اي داشت 

  سوال مي شود

تركيبي از 
تحقيقات كمي و 

  كيفي

  

نخبگان  تسلط جمعي در غلبه بر مشكالت محلي، مانند كنش درباره پتانسيل گرفته صورت اوليه مطالعات
 افراد از گروهي نادر، شرايط در برخي صاحب نظران بر اين عقيده اند كه تنها. نانه استبر اداره امور محله، بدبي
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 Gibson et al., 2000; Ostrom, 1995 Baland( جمعي  شـركت مـي نماينـد    شيوه و عمل هماهنگ يك در

and Platteau, 1996; .(اوستروم مثال، عنوان به )توجـه  افـراد در يـك جمـع بـا     مي كند كه استدالل) 1995 
افـراد بـا عقالنيـت     بـزرگ،  بلكه در يك گروه. كنند نمي شخصي خود عمل منافع مشتركشان بر اساس عالقه

 مشـترك گـروه   اهـداف  تمايلي در پيشبرد آنها شخصي خود هستند و رفاه رساندن حداكثر به دنبال به فردي
 مشـكل  وي، مطابق نظـر ). Ostrom, 1995,2( كند كار اين انجام آنها را به و وادار اجبار اينكه خود ندارند مگر
جمعي وجود ندارد و از  هزينه هاي كنش گذاشتن اشتراك به براي و يا محركي انگيزه هيچ كه اصلي آن است

 كنـد،  پرداخت هزينه اقدام جمعي را كل اعضاي ديگر ترجيح مي دهند كه گروه اعضاي از يك هر طرف ديگر،
 كوچـك  هـاي  گروه در عين حال معتقد است كه اولسون .ود مي آيدبه وج »1مجاني سواري« مشكل رو اين از
تـر   كوچـك  هـاي  بزرگ اند زيرا كه در گـروه  هاي گروه از متفاوت كيفي لحاظ از كمي، بلكه لحاظ به تنها نه

نجايي آبه نظر مي رسد كه بسياري از مشكالت كنوني جوامع شهري از . يابد مي كاهش سواري مجاني مشكل
از ايـن رو  ). Beard, 2006,1453(رد كه عقالنيت فردي منتج به بي خردي جمعي شده اسـت كه نشات مي گي

است كه در زمينه برنامه ريزي شهري مي بايد به گروههاي كوچك و عقالنيت جمعي بيشتر توجـه شـود كـه    
يزي مشكالتي اما در اين نوع برنامه ر. برخورد با اين مساله در برنامه ريزي اجتماعت محلي نمود پيدا مي كند

نيز وجود دارد اول اينكه عدم انگيزه افراد در كمك به ارايه خدمات يا ارايه كاالهـاي عمـومي در گروهـي كـه     
دومين مشكل مربوط به مديريت منابع عمومي محلي است كه استفاده شخصـي از  . شخص متعلق به آن است

بود سيستم نظارت بـر مصـرف شخصـي،    كم. منابع، مجموع منابع در دسترس را براي ديگران كاهش مي دهد
باعث مي شود هر شخص به فكر استفاده بيش از حد نياز و در نهايت از بين رفتن منابع محلي را در پي داشته 

اما پژوهش هاي نوين، تئوري هاي اوليه را در ارتباط با مشـكالت كـنش   ). Poteete and Ostrom, 2004(باشد
دارند كه افراد در يك اجتماع محلي توانايي هاي زيـادي بـراي خلـق     جمعي به چالش كشيده اند و اظهار مي

تفاهمات، سازمانها و سيستم مديريتي كه مي تواند در طول زمان تكامل يابد و در عين حال از نتايج منفي آن 
استروم در مطالعات خود نشان داد كه چگونه برخـي افـراد در گـروه خـود كـه داراي منـافع       . جلوگيري نمايد

رك اند، مي توانند براي بدست آوردن سودهاي مستمر و در عين حال از بين بردن سوارهاي مجاني، شانه مشت
در همين راسـتا اگـروال نيـز    . خالي كردن ها و يا عمل هاي فرصت طلبانه، گروه خود را اداره و مديريت كنند

): 1(ندي نمـوده اسـت كـه شـامل    ليستي از شرايط توانايي مديريت منابع براي پايداري اجتماع محلي دسته ب
 انـدازه،  مثـال،  عنـوان  به( گروه مشخصات) 2(،)تعريف دقيق مرزها مثال، عنوان به( منابع سيستم هاي ويژگي

 بـه ( گـروه  هـاي  ويژگـي  و هـا  مشخصه منابع و هاي سيستم بين روابط) 3( ،)منافع همگن و هويت هنجارها،
 اجـراي  مثـال،  عنـوان  بـه (ترتيبات سـازماني  ) 4( ،)مشترك عمناب از استفاده مزاياي تخصيص از مثال، عنوان
 يـك  از اسـتفاده  در تبديل محدوديتها مثال، عنوان به(نهادي ترتيبات و منابع سيستم رابطه بين) 5( ،)قوانين
 نقـش  آوري، فـن  مثـال،  عنـوان  به(پيراموني  زيست محيط) 6( و ،)منابع آن الگوهاي بازسازي به خاص منبع
مرتبط است بـا   كنوني مورد مطالعات چه اگر ).Agrawal 2001,1654(خارجي بازارهاي به ابطهمركزي،ر دولت

 بـراي بـراي اقـدام    اسـت  شناسايي نموده 2 اگروال كه از عوامل بسياري طبيعي، منابع مديريت نه و مساله فقر
  .   جمعي و برنامه ريزي اجتماع محور ضروري است

                                                 
6-Free Riding 
7- Agrawal 
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 9              1393 بهار، پانزدهم، شماره چهارممطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال 

در برخي محالت، شهروندان  برخي چرا كه است اين و آن است مانده باقي اساسي مهم سوال يك هنوز اما
 .مي خوردنـد  شكست محالت ديگر كه حالي در مي شوند مشترك كار و موانع مشكالت بر يافتن غلبه به قادر
 فاكتورهـاي از  كـه  دهـد  مـي  را بر شمردند كه نشـان  فاكتورهاي محققين، از گروهي پژوهش هاي هاي يافته

 و همچنـين  گروهـي  بـين  افقي و طولي روابط جغرافيايي، وجود و اجتماعي، وسعت اقتصادي قبيل ناهمگوني
از اين رو روابـط  . و موسسات، تاثير عمده اي بر روي جنبه هاي گوناگون كار جمعي دارند نهادها كليدي نقش

توسـعه كمـك    بين شبكه ها و گروهها، سطح اعتماد بين كنشگران و همچنين گونه هاي از آن كه در فراينـد 
هرچند مفهوم و مشاركت نهايي سرمايه اجتماعي در . كننده است، در لواي سرمايه اجتماعي قابل بررسي است
ولـي در  . عمـومي اسـت   گـذاري  حيطـه سياسـت   در توسعه، موضوعي حل نشده در ميان انديشمندان به ويژه

اولي بر منافعي كه افراد . مي مي شودتحقيقات امروزي، سرمايه اجتماعي به طور كلي به يكي از دو روش مفهو
از طريق عضويت در شبكه هاي اجتماعي به دست مي آورند و مفهوم دومي مربوط است به اعتمـاد در روابـط   

 كلمـن سـه  ).  ,et al., 2004; 2002,Carpenter Daniere et al(افراد كه تبادل دو طرفه را تسـهيل مـي كنـد   
اعضـا، دوم   نزديـك  اول ارتبـاط  .سـازد  مي مطرح مي شود يه اجتماعيسرما ايجاد باعث كه را اي ويژه شرايط
 فـاكتور وقتـي   اولـين  كلمن نظريه طبق. ايدوئولوژي ارتباطي و پايداري اين ارتباط ها و در نهايت وجود تداوم
 اتفاقات با شدن مواجه آن را داشته باشند كه در قدرت اجتماعي سيستم در تمامي كنشگران افتدكه مي اتفاق

 پايـداري  كـرد  ذكر باال در كلمن كه عامل دومين. با تكيه بر روابط شان بر همديگر فشار وارد كنند آمده يشپ
وي  .مـي شـوند   خـارج  دور كه كه معموالً افرادي كه در سيسـتم اجتمـاعي ضـعيف انـد از     است اين روابط در

خالقيـت، ايجـاد،    باعـث  ايـدئولوژي  اين زيرا داند، مي ارتباطي ايدئولوژي تفكر و حضور را مهم فاكتور سومين
گردد و در عين حال حس ديگر خواهي و فهم شرايط متقابل  موجود مي اجتماعي تقويت و حفاظت از سرمايه

 آمـدن  وجـود  بـه  در نهايت مي توان گفت كـه ). Coleman, 1990, 320(را در بين شهروندان تسهيل مي كند

 نهايـت  در و شده جمعي منجر كنش به تواند جغرافيايي مي نمكا يا منطقه يك در اجتماعي سرماية از ميزاني

 سـرماية  از مناسـبي  ذخيـرة  كه اين مگر افتد نمي اتفاق جمعي كنش برد، پيش به را توسعه و مشاركت فرآيند

  . باشد داشته وجود اجتماعي
  

  ) متغيرها و مدل(روش تحقيق 
فضايي و جمع آوري داده ها -پژوهش رفتاريبا توجه به ماهيت موضوع مورد بررسي، رويكرد حاكم بر اين 

با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه حضوري و عميق بوده كه در دو محله ميانه اي ها و دولتخواه هاي نعمـت  
 75تهران توزيع و تكميل گرديده و تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول كوكران تعداد  19آباد واقع در منطقه 

عالوه بر اين، به منظور تقويت پايه هاي نظري و دقـت در  . محالت برآورد شده است پرسشنامه براي هر يك از
گردآوري اطالعات از روشهاي مطالعه اسناد و مدارك منجمله سازمان نوسازي شهر تهران نيـز اسـتفاده شـده    

فـردي و   در ابتدا بعد از بيـان از ويژگـي هـاي   . روش تجزيه و تحليل  در اين مقاله شامل دو بخش است. است
بـراي پـيش بينـي     Stata16و با استفاده از نـرم افـزار     Tobitخانوادگي و محلي دو محله، از رگرسيون توبيت 

سطح مشاركت خانواده هاي هر محله در توسعه فعاليت هاي اجتماع محلي در قالب اداره محله، رفاه اجتماعي 
در هر سه مولفـه اصـلي   . استفاده شده است و فعاليت هاي اقتصادي و محيطي و در دو بعد صرف پول و زمان

مديريت محلي، رفاه اجتماعي محله و فعاليت هاي اقتصادي و محيطي محله، شـاخص هـاي قـرار دارنـد كـه      
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همچنين سن سرپرسـت، انـدازه خـانوار و مهـاجرين خـارجي بـه       . ميانگين آنها در محاسبات لحاظ شده است
بخش دوم نيز در قالبي توصيفي به تفاوت هاي دو . ده شده استعنوان متغيرهاي كنترلي در اين تحقيق استفا

محله در سطوح مشاركت در فعاليت هاي اجتماع محلي و تفاوتهاي دو محله در تبديل سـرمايه اجتمـاعي بـه    
  .كنش جمعي در جهت خارج شدن از چرخه فقر پرداخته است

  
  محلي در محالت مورد مطالعهشاخص هاي بكار رفته در سه حوزه فعاليت هاي اجتماعات : 2جدول

  مسايل اقتصادي و محيطي محله  رفاه اجتماعي محله اداره محله
ميزان صرف زمان و پول از طرف شهروندان در جهت

همكاري جمعي براي كسب منفعت بيشتر از شهرداري يا 
، ميزان صرف زمان و پول از ...)وام نوسازي، سوبسيد (دولت

هي در جهت اهداف طرف شهروندان براي همكاري گرو
محله، ميزان صرف زمان در فعاليت هاي محيطي محله، 
ميزان صرف پول در فعاليت هاي محيطي محله، ميزان زماني 
كه شهروندان با فرزندانشان در مورد مسايل محله صحبت 
مي كنيد، ميزان صرف زمان براي شركت در جلسات محلي 

جلسات از جمله شوراياري محله، ميزان صرف زمان براي 
دفتر بهسازي محله، صرف زمان و پول در ارتباط با ارگانهاي 
دولتي راجع به مسايل محله در دو سال گذشته،كمك مالي 
به پروژها و اقدامات در حال انجام در محله، صرف پول يا 

  زمان در مديريت محله

ميزان صرف زمان و پول به 
ي محله، فعاليت هاي مذهب

ميزان صرف زمان و پول به 
فعاليت هاي ورزشي محله، 
ميزان صرف زمان و پول در 
نهادها و موسسات غيردولتي 
در محله، ميزان صرف زمان 
در خانه سالمت محله، ميزان 
صرف زمان و پول به مسجد 
محله، ميزان صرف زمان براي 
ديدار با اقوام و آشنايان 

  محلي

كمك به همسايه  ميزان صرف زمان و پول در
هاي فقير در محله، ميزان صرف زمان و پول 
در قرض دادن و يا قرض گرفتن از آشنايان 
به صورت قرض الحسنه، ميزان صرف زمان و 
پول  در كمك به افراد محله در مواقع حادثه، 
ميزان صرف زمان و پول در كمك به تهيه 
جهيزيه نوعروسان، ميزان صرف زمان و پول 

كاري و اقتصادي با افراد محله، براي روابط 
ميزان سپرده گذاري يا قرض گرفتن از 
صندوق قرض الحسنه محله، ميزان صرف 
زمان و پول براي اشتغال زايي و فرصت هاي 
اقتصادي زنان، ميزان صرف زمان و پول در 
تشكيل صنف محلي، ميزان صرف زمان و 

  پول براي ارتقاء اقتصادي محله
  

  مورد مطالعه بررسي اجمالي منطقه
 در كـه  مكـاني  خـاص  موقعيـت  علـت  بـه  و مي باشد واقع 19 منطقه شهرداري 3 ناحيه در آباد نعمت محله
 مـي  باغـات  و شـده  رهـا  زمينهـاي  پراكنش نظر از اي ويژه شرايط داراي است تهران شهري محدوده اليه منتهي
 بزرگـراه  توسـط  شـرق  از شـكوفه،  بلوار وسطت جنوب از سعيدي،... ا آيت بزرگراه توسط شمال از محله اين. باشد

 اصـالحات  وقـوع  و 1343 سـال  از پـيش  تا منطقه اين. است شده محدود نور خيابان وسيله به غرب از و كاظمي
 قلعـه  نظيـر  پراكنـده  روسـتايي  هاي قلعه تعدادي بقاياي و مدارك استناد به كه است روستايي اي منطقه ارضي،

 بـه  روسـتايي  هـاي  راه سـاير  و ساوه جاده عبوري راه طريق از و دارد متمايز ويتيه آباد عبدل قلعه و اسفندياري
 شـكل  و مرغـي  قلعـه  نظـامي  فرودگـاه  اسـتقرار  .)10: 1389راز انديشان عمران،(است داشته ارتباط ري و تهران
 قلعـه  نانكارك و مهاجران را جديد ساكنان و دهد مي روي متاخرتر هاي دهه در آن اطراف هاي سكونتگاه گيري
 انطبـاق  مختلف هاي دوران در آباد نعمت مسكوني بافت توسعه نحوه در توجه قابل نكته. دهد مي تشكيل مرغي
 هـاي  مسـير  كـوچكترين  كه طوري به است، كشاورزي هاي زمين تقسيمات با اراضي تقسيمات و ها بندي قطعه

 و پـيچ  پـر  و باريك هايي كوچه صورت هب نيز حاضر حال در گذشته سالهاي در كشاورزي هاي زمين بين موجود
 در كـه  هـايي  قنات مسير نيز و عبوري مسيرهاي روي بر بيشتر عرض با اصلي مسيرهاي. است مشاهده قابل خم
 شـماره  تصوير. )45: 1389اديب زاده و همكاران،(اند گرفته شكل شود نمي برداري بهره آنها بيشتر از حاضر حال

به لحاظ اجتماعي هم قريب بـه اتفـاق را   . دهد مي نشان 3 ناحيه و 19 منطقه در را آباد نعمت محله موقعيت ،1
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تشكيل مي دهند كه بيشـتر در مشـاغلي همچـون    ) زنجاني، ميانه اي، هشترودي، اردبيلي و غيره(مهاجرين ترك
  . جمع آوري ضايعات آهن و نان، سمساري و ساير مشاغل مرتبط فعاليت دارند

  

  باد در منطقه نوزده شهرداريآمحله نعمت موقعيت قرارگيري : 1شكل

  
  1392نگارندگان،: ترسيم

  

  بحث و نتايج
براي درك بهتر ويژگي هاي محالت شهري در توسعه اجتماعات محلي و كاهش فقر شهري ابتدا ضـروري  

ژگي اولين دسته از متغيرهاي زمينه اي مرتبط با وي. است تا برخي متغيرهاي زمينه اي مورد بررسي قرار گيرد
يافته هاي اوليه نشان مي دهد كـه قريـب بـه اكثريـت پاسـخ      . هاي فردي و اجتماعي اقتصادي دو محله است

درصد در گروه  36دهندگان را در هر دو محله مردان تشكيل مي دهند كه در اين بين بيشترين تعداد افراد با 
رصد در محلـه دولتخـواه بيشـترين    د33ساله با  45-55ساله در محله ميانه اي ها و گروه سني  35-45سني 

نفر است كـه در مقايسـه    8/4بعد خانوار در محله دولتخواه هاي در حدود . تعداد را به خود اختصاص داده اند
اختالف بين افراد دو محله در سطح سواد چنـدان فـاحش   . نفر تا حدي كمتر است 9/4با محله ميانه اي ها با 

بدون سواد در محله دولتخواه نسبت به محله ميانه اي ها كمي بيشتر و  بر اين منوال تعداد سرپرستان. نيست
امـا بـه   . در ساير مقاطع به جز در سطح تحصيالت دانشگاهي تفاوت چنداني بين دو محله مشاهده نمي شـود 

لحاظ اقتصادي تقريباً نيمي از پاسخ دهندگان در هر دو محله وضعيت مالي و اقتصادي مناسبي را براي خـود  
با اين وجود در محله ميانه اي ها تعداد افرادي كه وضـعيت اقتصـادي مناسـبي بـراي خـود      . ور نبوده اندمتص

به همين منوال تعداد افراد با وضعيت مـالي نامناسـب در   . متصور شده اند، بيشتر از محله دولتخواه هاي است
انوار نيز تابع همين الگوسـت كـه   وضعيت اشتغال سرپرستان خ. محله دولتخواه بيشتر از محله ميانه اي هاست

در جدول ذيل مي تـوان  . در آن تعداد سرپرستان بيكار در محله دولتخواه از محله ميانه اي ها بيشتر مي باشد
. اقتصـادي را مشـاهده نمـود    -به تفكيك وضعيت هاي دو محله را در شاخص هاي مرتبط با وضعيت اجتماعي

هاي وابسته به شبكه هاي اجتماعي موجود در محالت و خصوصيات دسته بعدي از متغيرهاي زمينه اي، متغير
اجتماع محلي است كه شامل درصد زنان سرپرست خانوار، مهاجرت در دو سال اخير، تعداد خانوارهاي موجود 
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در محله از اقوام و آشنايان، تعلق به اكثريت قومي محله، ميزان همگني اجتماعي و قوميتي، ميزان جمعيـت و  
نتايج حاصله از پرسشگري ميداني نشان مي دهد كه تعداد خانوارهاي كه سرپرسـتان  . له مي باشدمساحت مح

در محله دولت خواه هـا  . آن را زنان عهده دار هستند در محله ميانه اي بيشتر از محله دولت خواه ها مي باشد
ند، اظهار داشتند كـه در  درصد يا به عبارتي ديگر يك پنجم كساني كه مورد پرسشگري واقع شده ا 20حدود 

كمتر از دو سال اخير به اين محله مهاجرت نموده اند كه نشان دهنده تحوالت جمعيتـي زيـاد در ايـن محلـه     
همچنين ميانگين تعداد خانوارهاي آشنايان و اقوام در محله ميانه ها بيش از دو برابر محله دولـت خـواه   . است

مطـاالت ميـداني   . خانوادگي در محله ميانه ها قوي تـر اسـت  ها است كه نشان مي دهد شبكه هاي اجتماعي 
ها تشكيل مي دهند، ليكن همگني و تعلق به اكثريت  نشان مي دهد كه اكثريت قومي در هر دو محله را ترك

همچنين متغيرهاي كنترلي در اين پـژوهش عبارتنـد از سـن    . قومي محله در محله ميانه ايها بيشتر مي باشد
  . هاجرين خارجي و بعد خانوار مي باشدسرپرست خانوار، م

  
  وضعيت اجتماعي اقتصادي، شبكه و خصوصيات اجتماع محلي به همراه متغيرهاي كنترلي در محالت مورد بررسي: 3جدول

ميانه اي   اقتصادي - وضعيت اجتماعي
  n=75ها

دولتخواه 
ميانه اي   شبكه اجتماعي  n=75 ها

 n=75ها
 دولتخواه
n=75  

  2/20  2/8  مهاجرت در دو سال اخير  1/18  8/14  دسرپرستان بدون سوا

تعداد خانوارها از اشنايان، اقوام در   4/35  2/36  سطح ابتدايي
  7/0  8/1  محله

  35  63  تعلق به اكثريت قومي محله  2/32  3/32  سطح راهنمايي
      خصوصيات اجتماع محلي  5/11  4/12  سطح ديپلم

  41/0  84/0  قوميتي ميزان همگني اجتماعي و  8/2  3/4  سطح دانشگاهي
  22/10  7/32  ميزان جمعيت  56/0  7/42/0  سطح مالي ضعيف
  2/3  3  مساحت محله  39/0  7/46/0  سطح مالي متوسط
      متغيرهاي كنترلي  5/0  7/10/0  سطح مالي خوب

  2/46  4/47  سن سرپرست خانوار  79/0  3/89/0  وضعيت شغل سرپرست خانوار
  9/10  5/3  مهاجرين خارجي      شبكه اجتماعي

  6/4  8/4  بعد خانوار  8/8  1/10  زنان سرپرست خانوار
  )1392(محاسبات نگارندگان: منبع

  
گام بعدي در راستاي رسيدن به اهداف تحقيق اين است كه ميزان مشـاركت شـهروندان را در سـه حـوزه     

اي  حله ميانهنتايج حاصله از مقايسه ميانگين ها نشان مي دهد كه شهروندان ساكن در م. مطروحه ارزيابي شود
ها در فعاليت هاي مرتبط با مديريت محله، رفاه اجتماعي محله و مسايل اقتصادي و محيطي هم در بعد زمان 

در هر دو محله به لحاظ زماني . و هم در منابع مالي براي توسعه اجتماعات محلي مشاركت بيشتري داشته اند
حله دارند و در سوي ديگر نيز كمترين مشاركت بيشترين كمك را شهروندان در مسايل اقتصادي و محيطي م

در بعد صرف منابع مالي نيز بيشترين كمك . در فعاليت هاي اجتماع محور مرتبط با رفاه اجتماعي محله است
و مشاركت در محله ميانه اي ها مربـوط بـه امـور اقتصـادي و زيسـت محيطـي و كمتـرين آن نيـز در اداره و         

لتخواه بيشترين مشاركت و كمك به فعاليت هاي اجتماعي محله و كمتـرين  در محله دو. مديريت محلي است
در جداول ذيل مي توان بـه تفكيـك كمـك هـر     . آن نيز مربوط به امور اقتصادي و زيست محيطي محله است
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در مجموع نيز مي تـوان اسـتناط نمـود    . محله در حوزه هاي مختلف توسعه اجتماعات محلي را مشاهده نمود
مشاركت و كمك محله ميانه اي ها از دولتخواه تا حدي بهتر است ولـي بـا ايـن وجـود تعـداد      گرچه وضعيت 

اين تعداد افراد در برخـي  . افرادي كه هرگز در فعاليت هاي اجتماع محور دخيل نبوده اند، چشمگير مي باشند
ده سوق يافتن جامعه حوزه ها بيش از نيمي از افراد محله را شامل مي شود كه به نظر مي رسد اين نشان دهن

  ). 1392ك قاضي مرادي،.ن(شهري ايراني به جامعه ذره اي است
با استفاده از رگرسيون توبيت مقدار كمك افراد در بعد زمان در توسـعه اجتماعـات محلـي را در     4جداول 

ن مـي  سه حوزه  اداره و مديريت محله، رفاه اجتماعي محله و در نهايت مسايل اقتصادي و محيطي محله نشـا 
نيز مقدار كمك افراد را در بعد مالي و پولي در توسعه و بسط اين فعاليت ها در  5به همين منوال جدول . دهد

در اين جدول همچنين اثرات متقابل متغيرهاي محله ميانه اي ها در اين مدل . سه حوزه مذبور نشان مي دهد
مدل توبيت به علـت وجـود   . گرفته شده است براي آزمودن اختالف دو محله در اثر متغيرهاي مستقل در نظر

درصد بااليي از متغييرهاي وابسته زير صفر كه منجر به مشكل دادهاي سانسور شده از سـمت چـپ اسـتفاده    
شده و در تمام مدل هاي رگرسيون توبيت متغيير مستقل شامل ويژگي هاي سرپرست خـانوار و خصوصـيات   

  . اجتماع محلي است
  :مدل توبيت در اين پژوهش به صورت زير استبر اين اساس فرم كلي 

  
  :در اين رابطه متغيير ها و پارامترها به صورت زير تعريف مي شوند

xi :بردار متغير هاي مستقل    
ß : كه بايستي تخمين زده شوند پارامترهاييبرداري از  

iƸ :1جمله اخالل  
Yi

هاي كمتر يا مسـاوي صـفر    صفر قابل مشاده و براي داده كه براي داده هاي بزرگتر از 2متغيير پنهان: *
  :بصورت ذيل تعريف مي شود شدهمشاهده  Y. سانسور شده است

>0                 
  <=0  

  

                                                 
1  - Error terms 
2  - latent variable 
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  ي اجتماع محور بر حسب ساعتپيش بيني مدل توبيت از مقدار كمك محالت مورد مطالعه در فعاليت ها): 4(جدول

مسايل اقتصادي و محيطي   رفاه اجتماعي محله  اداره محله  متغيرها
  محله

ß SE ß  SE  ß  SE  
  391/0  - 119/0  627/0  - 512/0 141/0 -318/0 سرپرستان بي سواد

  484/0  - 274/0  432/0  - 128/0 581/0 727/0 )سرپرستان(تحصيالت ابتدايي
  430/0  354/0  512/0  264/0 345/0 472/0 )سرپرستان(تحصيالت راهنمايي
  263/0  312/0  643/0  435/0 214/0 -143/0 )سرپرستان(تحصيالت ديپلم

  439/0  283/0  437/0  - 472/0 489/0 -367/0 )سرپرستان(تحصيالت دانشگاهي
  390/0  - 311/0  453/0  - 392/0 222/0 -217/0 وضعيت نامناسب اقتصادي
  1/1  82/1  290/0  651/0 981/0 02/1 وضعيت متوسط اقتصادي
  188/0  - /210  359/0  108/0 643/0 -/530 وضعيت مناسب اقتصادي

  501/0  306/0  973/0  076/0 541/0 13/1 شاغل بودن سرپرست خانوار

تعداد افرادي كه اصالً از بعد زمان در توسعه  :1شكل
  فعاليت هاي سه گانه اجتماعات محلي كمك و مشاركتي 

ميزان كمك و مشاركت شهروندان از بعد زمان در  :2شكل
تماع محلي بر حسب تعداد توسعه فعاليت هاي سه گانه اج
ا

  

ميزان كمك و مشاركت شهروندان از بعد مالي در توسعه : 4شكل
  فعاليت هاي سه گانه اجتماع محلي بر حسب مليون ريال

  

د مالي در توسعه فعاليت هاي تعداد افرادي كه اصالً از بع: 3شكل
  سه گانه اجتماعات محلي كمك و مشاركتي ندارند
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مسايل اقتصادي و محيطي   رفاه اجتماعي محله  اداره محله  متغيرها
  محله

ß SE ß  SE  ß  SE  
  925/0  - 3/1  298/0  - 318/0 834/0 -254/0 زنان سرپرست خانوار

  198/0  - 392/0  211/0  - 610/0 484/0 -115/0 مهاجرت در دو سال اخير
  415/0  221/0  732/0  526/0 854/0 -084/0 تعداد خانوارها از اشنايان، اقوام در محله

  784/0  532/0  142/0  264/0 32/0 011/0 تعلق به اكثريت قومي محله
  504/0  109/0  65/0  304/0 188/0 -015/0 ميزان همگني اجتماعي و قوميتي

  401/0  - 989/0  851/0  - 02/1 05/0 02/0 ميزان جمعيت
  009/0  001/0  001/0  005/0 002/0 001/0 مساحت محله

  001/0  324/0  002/0  111/0 64/0 -000/0 سن سرپرست خانوار
  604/0  108/0  267/0  403/0 090/0 208/0 مهاجرين خارجي

  115/0  012/0  005/0  000/0 009/0 001/0 بعد خانوار
  694/0  376/0  395/0  6/2 139/0 43/1 ساكن در محله ميانه اي ها

         584/0 -877/0 سرپرستان بي سواد محله ميانه اي ها
      201/0  - 303/0   سرپرستان با تحصيالت ابتدايي محله ميانه اي ها
      512/0  - 012/1   سرپرستان با تحصيالت راهنمايي محله ميانه اي ها
      403/0  - 392/0   سرپرستان با تحصيالت ديپلم محله ميانه اي ها

         09/1 3/1 با تحصيالت دانشگاهي ميانه اي ها سرپرستان
      013/0  - 021/0   شبكه خانوادگي محله ميانه اي ها
         423/0 -32/1 همگني قوميتي محله ميانه اي ها

         041/0 -06/0 جمعيت اجتماع محلي محله ميانه اي ها
  001/0  002/0     001/0 003/0 مساحت محله ميانه اي ها

  001/0  049/0  002/0  000/0   حله ميانه اي هاسن سرپرست م
         019/0 06/0 اندازه خانوار
  758/0  - 23/2  615/0  - 54/7 214/0 -30/12 مقدار ثابت

95/8467  لگاريتم شبه درست نمايي
 -    71/12610-    25/10800-    

    79    92  58 حجم نمونه سانسور نشده
  

  )1392(محاسبات نگارندگان: منبع
  

  يني مدل توبيت از ميزان كمك محالت مورد مطالعه در فعاليت هاي اجتماع محور بر ميليون ريالپيش ب: 5جدول
  اقتصادي و محيطي  رفاه اجتماعي اداره محله  متغيرها

ß SE ß  SE  ß  SE  
  234/0  - 594/0 930/0  - 404/0 325/0 -136/0 سرپرستان بي سواد

  379/0  - 923/0 678/0  - 3/1 709/0 -43/1 )سرپرستان(تحصيالت ابتدايي
  264/0  673/0 380/0  452/0 561/0 265/0 )سرپرستان(تحصيالت راهنمايي
  756/0  819/0 374/0  354/0 423/0 194/0 )سرپرستان(تحصيالت ديپلم

  544/0  29/1 417/0  843/0 287/0 320/0 )سرپرستان(تحصيالت دانشگاهي
  301/0  056/0 657/0  418/0 436/0 241/0 وضعيت نامناسب اقتصادي
  375/0  453/0 289/0  - 561/0 176/0 217/0 وضعيت متوسط اقتصادي
  439/0  - 01/1 657/0  - 23/1 12/1 -45/2 وضعيت مناسب اقتصادي

  111/0  304/0 799/0  45/1 155/0 055/0 شاغل بودن سرپرست خانوار
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  اقتصادي و محيطي  رفاه اجتماعي اداره محله  متغيرها
ß SE ß  SE  ß  SE  

  56/1  - 34/2 642/0  - 943/0 879/0 -76/1 زنان سرپرست خانوار
  74/1  - 53/2 410/0  - 648/0 587/0 -32/1 يرمهاجرت در دو سال اخ

  013/0  037/0 039/0  088/0 056/0 129/0 تعداد خانوارها از اشنايان، اقوام در محله
  403/0  985/0 410/0  - 114/0 239/0 246/0 تعلق به اكثريت قومي محله

  011/0  - 001/0 006/0  012/0 08/0 014/0 ميزان همگني اجتماعي و قوميتي
  002/0  - /001 001/0  001/0 138/0 -249/0 يتميزان جمع

  398/0  349/0 147/0  - 018/0 432/0 528/0 مساحت محله
  07/0  06/0 - 009/0  - /006 014/0 -/005 سن سرپرست خانوار
  391/0  428/0 259/0  - 182/0 392/0 -02/0 مهاجرين خارجي

  083/0  214/0 019/0  - 072/0 83/0 198/0 بعد خانوار
  342/0  - /508 224/0  243/0 529/0 -47/1 ميانه اي هاساكن در محله 

     - 518/0  - 841/0   سرپرستان بي سواد ميانه اي ها
     415/0  - 29/1   سرپرستان با تحصيالت ابتدايي ميانه اي ها
     318/0  - 512/0   سرپرستان با تحصيالت راهنمايي ميانه اي ها
     329/1  421/1   سرپرستان با تحصيالت ديپلم ميانه اي ها

         3/1 121/1 سرپرستان با تحصيالت دانشگاهي ميانه اي ها
  186/0  870/0       مساحت محله ميانه اي ها

  - 111/15  243/7 -562/10  472/4 321/9 987/3 مقدار ثابت
  212/3182   32/2789   856/4501  لگاريتم شبه درست نمايي
  28    29   43  حجم نمونه سانسور نشده

  )1392(اسبات نگارندگانمح: منبع
  

كابرد مدل رگرسيوني نشان مي دهد كه معموالً خانوارهاي با سطح تحصـيالت متوسـط در هـر دو محلـه     
بيشتر از خانوارهاي با سطح تحصيالت بي سواد و دانشگاهي منابع مالي و زمان در اختيـار توسـعه اجتماعـات    

تماعي نمود پيدا كرده و بعد مالي نيز مسايل اقتصادي و محلي نموده اند كه اين مقدار در بعد زمان در رفاه اج
به لحاظ سطح اقتصادي خانوارها و كمك آنها به توسـعه اجتماعـات محلـي    . محيطي الويت اول آنها بوده است

زمـان و منـابع   ) طبق نظر خودشـان (وضعيت به منوال قبلي است به نحوي كه افراد با سطح اقتصادي متوسط
اين منابع هم در بعد زمان و هم منابع مالي در مسايل اقتصادي بيشتر از اداره . كرده اندمالي بيشتري را صرف 

رابطه مثبتي نيز ميان اشتغال سرپرستان خانوار با مشاركت در توسعه اجتماعـات  . محله و رفاه اجتماعي است
بـراي كمـك و   بدين صورت  بر خالف ظاهر كه سرپرستان بـدون شـغل زمـان بيشـتري را     . محلي وجود دارد

مشاركت دارند، نتايج نشان مي دهد كه سرپرستاني كه شاغل اند هم منابع مـالي و هـم زمـان بيشـتري را در     
بر اين اساس به لحاظ زماني بيشترين مشـاركت در اداره و مـديريت   . اختيار  توسعه اجتماع محلي گذاشته اند

رابطـه منفـي و معنـاداري بـين     . جتماعي قرار داردمحله و در بعد مالي و پولي نيز بيشترين مشاركت در رفاه ا
خانوارهاي با سرپرست زنان و فعاليت هاي مرتبط با توسعه اجتماعات محلي در دو محله مورد بررسـي وجـود   

بدين صورت كه زنان سرپرست خانوار تمايل بسيار پاييني به مشاركت و كمك به توسـعه فعاليـت هـاي    . دارد
مشاركت سرپرستان زن در صرف زمان در مسايل اقتصادي و محيطـي مشـاهده    كمترين. اجتماع محلي دارند

همچنـين رابطـه   . مي شود و در مسايل منابع مالي و پولي نيز كمترين مشاركت مربوط بـه اداره محلـه اسـت   
منفي نيز بين ميزان سال هاي سكونت در محله يا به عبارتي ديگر مهاجرت در محله در كمتر از دو سال اخير 
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كمترين ميزان مشاركت مهـاجرين در بعـد زمـاني در    . مشاركت و كمك به توسعه اجتماع محلي وجود داردبا 
در سـوي ديگـر افـرادي كـه تعـداد      . حوزه رفاه اجتماعي محله و در بعد مالي نيز مربوط به اداره محلـه اسـت  

مك به اجتماعات محلي دارند بيشتري از اقوام و آشنايان را در محله خود دارند، تمايل بيشتري در توسعه و ك
همچنين افرادي كه بـه اكثريـت قـومي دو محلـه يعنـي      . كه اين تمايل در بعد زماني بيشتر از بعد مالي است

آذري ها بوده اند، نسبت به سايرين مشاركت بيشتري داشته كه اين مشاركت هم در بعد مالي و هم زماني در 
  . حوزه مسايل اقتصادي و محيطي مي باشد

يج نشان ميدهد كه محله ميانه اي ها داراي مشاركت بيشتري در توسعه اجتماعات محلي مي باشند كه نتا
اين مشاركت وضعيت اقتصادي مناسبتري و در نتيجه فقر كمتري را در قياس با محله دولتخواه را بـراي آنهـا   

امه، حاكي از تالش هاي آنها مشاهدات ميداني نگارندگان و سواالتي مطروحه در پرسشن. به ارمغان آورده است
نكته قابل تامل در اين است كه در پـنج سـال   . بر اساس فعاليت هاي اجتماع محور براي كاهش فقر مي باشد

جمع آوري ضايعات آهن و نان، كـارگري  (گذشته ساكنان اين دو محله داراي پايگاه اقتصادي و مشاغل مشابه 
اخير ساكنان محله ميانه اي ها تغيير نقش اقتصادي داده اند و  بودند ليكن در سالهاي) در كوره هاي آجرپزي

زيـرا بـا   . اين تغيير نقش با ظرافت خاصي نيز همـراه بـوده اسـت   . به توليد و فروش صنايع مبل روي آورده اند
توجه به اينكه اين محله از يك سوي با مركز اصلي و تخصصي مبلمان در ايران و تهران يعني يافت آباد فاصله 

يادي ندارد و از سوي ديگر يافت آباد اقدام به تهيه و توليد مبلمان به صورت تخصصي و بعضاً گـران تـر مـي    ز
نمايد، ساكنان اين محله تصميم به توليد مبلمان ارزانقيمت نمودند كـه امـروزه و در شـرايط فعلـي اقتصـادي      

الوه بر اشـتغال زايـي بسـيار مناسـب     اين تغيير نقش ع. توانسته مشتريان زيادي از سراسر كشور را جذب كند
جدول ذيل . براي خود ميانه اي ها براي بسياري از ساكنان محالت پيرامون نيز فرصت كاري پديد آورده است

نشان دهند تعداد افراد شاغل در بخش هابي مختلف صنعت توليد مبل در اين محله است كه عالوه بر اشتغال 
مشاهدات ميداني نشان داد كه اكنون . اي خود محله نيز در پي داشته استزايي، ارزش افزوده اي فرواني را بر

عالوه بر افزايش چشم گير تعداد كارگاه ها توليد كننده و مغازهاي ارايه كننده مبل در محله، حتي پاركينـگ  
د ايـن  بنابراين پيش بيني مي شو. هاي برخي از منازل به عنوان انبارهاي مغازه هاي مبل فروشي درآمده است

محله با توليد مبل ارزان قيمت تر نسبت به يافت آباد در آينده نه چندان دور تبديل به رقيبي براي مركز مبل 
  .  مي تواند مبدل شود) يافت آباد(تهران

  

  درصد افراد شاغل در قسمت هاي مختلف صنعت مبل در محله ميانه اي ها: 6شكل 

  
  ندگانمطالعات ميداني نگار: منبع             
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اهالي خود محله يعني ميانه اي ها اين موفقيت را عالوه بر تغيير نقش، استقبال و مشاركت مردم محلـه از  
زيرا اجراي برنامه هاي نوسازي در كنار قرار گرفتن در مسير يكـي از  . برنامه هاي نوسازي و بهسازي مي دانند

شده و بر ) اعم از تهران و ساير مناطق كشور(خروجي ها جنوبي شهر تهران باعث تسهيل رفت و آمد مشتريان 
از سوي ديگر اهالي محله دولتخواه هنوز در فعاليت هاي اوليـه  . رونق كاري و جهش اقتصادي آنها افزوده است

از جمله كار در كوره هاي آجرپزي، جمع آوري ضايعات آهن و نان مشغول مي باشند كـه بنـا بـر گفتـه خـود      
راي آنها در سالهاي اخير به همراه نداشته است و حتي برخي در مصاحبه ها اعـالم  اهالي پيشرفت چنداني را ب

اين در حـالي اسـت   .  داشتند كه بر شدت و ابعاد فقر ساكنان اين محله در سالهاي اخير نيز افزوده شده است
اوت دو محله پايگاه قومي و محل جغرافيايي براي هر دو محله مشابه است و اين سوال را پيش مي آورد كه تف

اين مقاله تفاوت ايـن دو محلـه را در ايـن    . از نظر برنامه هاي ارتقاء اقتصادي و تالش هاي كاهش فقر چيست
كه در فعاليت هاي توسعه اجتمـاع  (نكته مي داند كه ساكنان محله دولتخواه هنوز به همفكري و كنش جمعي

هي براي تغيير كاركرد و نقش خود بيابند و ايـن در  نرسيده اند كه بتوانند حداقل را) محور تبلور پيدا مي كند
حالي است كه در محله ميانه ها كنش جمعي و رفتار گروهي حداقل در برنامه هاي اقتصـادي و كـاهش فقـر    
مهيا شده به نحوي كه آنها اكنون به فكر برپايي بورس صادرات مبلمان، برگزاري نمايشگاههاي جانبي مـرتبط  

در مجموع مي توان گفت گرچه هويت جمعي و . يابي در ساير مناطق كشور مي باشندبا محصوالت خود و بازر
تا حدي سرمايه اجتماعي در هر دو محله در حد خوبي است ولي ساكنان محله ميانه ها توانسته انـد ظرفيـت   
اجتماع محلي خود را در جهت كنش جمعي تنظيم نموده كه اين كنش منجر بـه تحـول و جهـش اقتصـادي     

  . ستشده ا

  
  

براي كاهش فقر شهري در محله ميانه اي ها با اقتباس ) در قالب فرايند و نتيجه(چرخه توسعه فعاليت هاي اجتماع محور: 7شكل 
  Phillips, 2009, & Pittmanاز 

  

  )نتيجه(توسعه اجتماع محلي
تقويت اجتماع محلي و امادگي براي ساير 

 برنامه ها

ظرفيت انجام فعاليت هاي اجتماع 
  )فرآيند(محور

  بسط توانايي به عمل 
 

 )نتيجه(كاهش فقر
 ارتقا درآمد، معيشت و استاندارهاي زندگي

  )فرايند(توسعه اقتصادي
 جي از برنامه هاي بسيايجاد و پشتيان

 منابع

سرمايه بسط 
 اجتماعي

تبديل سرمايه
اجتماعي به 
 كنش جمعي
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  نتيجه گيري
مـي و هـم در سـطح عملـي بـه      رويه و عمل برنامه ريزي و برنامه هاي كاهش فقر، امروزه هم در سطح عل

سوي تاكيد بر تمركز زدايي، ديدگاه از پايين به باال، بكارگيري دانش بومي، مقتدرسـازي شـهروندان و برنامـه    
. ريزي هميارانه با حفظ تعادل در بين سه كنشگر اصلي يعني جامعه مدني، دولت و بخش خصوصي تاكيد دارد

براي مبارزه با فقر، پرورش شـهروندان مقتـدر و توانمنـد، اصـول     زيرا اين پاردايم، ظرفيت هاي دروني محالت 
از اين رو مقاله حاضر در دو بخـش ابتـدا بـه برخـي     . دموكراسي و كارايي را در محالت شهري تقويت مي كند

عامل موثر در توسعه فعاليت هاي اجتماعات محلي و سپس ظرفيـت راهبـرد توسـعه اجتماعـات محلـي را در      
زيرا اوالً به  نظر مي رسد كه برنامه ريزان و تصـميم سـازان   . مورد واكاوي قرار داده است كاهش فقر شهري را

اطالعات كمتري درباره نوع و ويژگيهاي محالتي كه توانايي بيشتري يا عالقمند تـر در توسـعه فعاليـت هـاي     
كاهش فقـر شـهري در   دوم اينكه جايگاهي براي برنامه ريزي توسعه اجتماعات محلي در . اجتماع محور دارند

نظام برنامه ريزي كشور ما ديده نمي شود و متاسفانه مسير برخورد با فقر با ابزار نـه چنـدان پايـدار و كارامـد     
توزيع ناچيزي از پول نفت است كه عموماً از طريق نهاده ها و دستگاههاي دولتي صورت مي گيرد و به توسعه 

اعات مي تواند در برخورد با فقـر داشـته باشـند، تـوجهي نشـده      اجتماعات محلي و مكانيزمي كه اينگونه اجتم
بر اين اساس ويژگي هاي محالت در كمك به توسعه اجتماعات محلي در سه حوزه مديريت محله، رفـاه  . است

اجتماعي محله و مسايل اقتصادي و محيطي مورد بررسي قرار گرفته است كه خانوارهاي با وضعيت اقتصـادي  
تظار در فعاليت هاي اجتماع محور كه منتج به كـاهش فقـر مـي شـود، مشـاركت كمتـري       مناسب بر خالف ان

سرپرستان داراي وضعيت اقتصادي ضعيف نيز همانند پردرآمدها در فعاليت هاي اجتماع محور دو محله . دارند
توسعه در اين بين ساكنان با وضعيت اقتصادي متوسط بيشترين كمك را به . مورد مطالعه كمك كمتري دارند

فعاليت هاي اجتماع محور داشته اند كه مشاركت در امور اقتصادي و محيطي محلـه از بيشـترين حجـم ايـن     
خانوارهاي با سطح تحصيالت متوسط نيز در هر دو محله بيشتر از خانوارهـاي  . فعاليت ها را در بر داشته است

توسعه اجتماعات محلي نمـوده انـد كـه     با سطح تحصيالت بي سواد و دانشگاهي منابع مالي و زمان در اختيار
اين مقدار در بعد زمان در رفاه اجتماعي و در بعد مالي در مسايل اقتصادي و محيطي الويت نخست آنان بـوده  

در سوي ديگر زنان سرپرست خانوار، سرپرستان بيكار و مهاجرين ساكن در محالت، كمترين مشاركت را . است
همچنين افراد متعلق به اكثريت قومي محله يعني آذري ها  و كساني . ه انددر فعاليت هاي اجتماع محور داشت

با تعداد بيشتري از آشنايان و اقوام در محله، مشاركت و كمك بيشتري در فعاليت ها داشتند كه اين مشاركت 
تـر و   عالوه بر اين سرپرستاني كه داراي خانوادهاي بـا وسـيع  . بيشتر در حوزه مسايل اقتصادي ديده مي شود

سن باالتر مي باشند، بيشتر از ساير افراد خود را  فعاليت هاي اجتماع محور درگير نمـوده كـه نشـان دهنـده     
همچنين گرچه در متغيرهاي زمينه اي از قبيل . مشاركت كمتر نسل جوان با خانوادهاي كم جمعيت مي باشد

اه تفاوت فاحشي وجود ندارد، ليكن ميانـه  سن، سواد و حتي زبان و قوميت بين دو محله ميانه اي ها و دولتخو
اي ها ظرفيت اجتماعي بهتري براي كنش جمعي داشته كه اين كنش جمعـي منجـر بـه تحـول اقتصـادي و      
خروج از تله فضايي فقر شده و جهش اقتصادي مناسبي را براي اين محله در قياس با محالت پيرامون بـه بـار   

اهبرد برنامه ريزي توسعه اجتماعـات محلـي در نظـام برنامـه ريـزي      در پايان پيشنهاد مي شود، ر. آورده است
شهري ايران مي تواند بسيار موثر واقع شود چرا كه برنامه ريزي در سطح محله، براي اجتماعات ميزبـان رفـاه   

 . اجتماعي، عدالت، بهكشت اقتصادي مناسب را مي توانددرپي داشته باشد
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