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  راهبردهاي کاهش فقر شهري با تاکید براجتماعات محلی
 (مورد پژوهـی: محله بی سیم شهر زنجان)

 نصیريدکتر اسماعیل   
  07/02/1394تاریخ پذیرش:    20/02/1393تاریخ دریافت:

 چکیده
سکونت گاههاي غیر رسمی نماد فضائی و کالبدي فقر در فضاهاي شهري است. فقر شهري مجموعه 
اي از فقر انتقال یافته توسط مهاجران به شهر و نیز فقر تولید شده توسط جابجایی هاي درون شهري را 

از راهبردهاي بهبود فقر شهري توجه به اجتماعات محلی است. رویکرد توجه به در بر می گیرد. یکی 
به طور جدي با پیشگامی بانک جهانی در تحقق بخشیدن به اهداف  1990اجتماعات محلی طی دهه 

کاهش فقر شهري به کار گرفته شد. توجه عمده این رویکرد معطوف به عملکرد و واکنش بخش مردمی 
گر توسعه محلی در سکونت گاههاي غیر امی مشارکت جو، هدایت کننده و تسهیلاست و به عنوان نظ

رسمی است.دراین جهت هدف از تحقیق  حاضر بررسی چالشهاي فقر شهري در سکونت گاه غیر 
رسمی( در محله بی سیم زنجان) و ارائه راهبردهاي اجتماعات محلی بوده است که از روش توصیفی 

ونیز روش گردآوري اطالعات اسنادي ومیدانی است که با استفاده از تحلیلی استفاده شده است 
نفر از سرپرستان خانوار مورد  380آزمونهاي آماري پارامتري وناپارامتري شاخص هاي تحقیق بر روي 

ارزیابی واقع شد. نتایج تحلیل آماري از شاخص هاي مورد بررسی بیانگر شرایط نامساعد اقتصادي، 
و دسترسی به خدمات شهري در محدوده مورد مطالعه است. همبستگی پیرسون اجتماعی و کالبدي 

ارزیابی شده است. نتایج آماري نشان داد که توجه به  %121بین عدم مشارکت و فقر شهري برابر با 
و تعامل و مشارکت مردم در تصمیم گیري و اجراي برنامه ها  Beta=0,43دیدگاه مردم با ضریب 

)9/2=tویکرد برنامه هاي اجتماع محور را در سیاست هاي کاهش فقر شهري ضروري می ) ،توجه به ر
  سازد.

  فقر شهري، اسکان غیر رسمی، محله بی سیم، چالش ها، اجتماعات محلی ، راهبردها کلیدواژه ها:
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  .مقدمه 1

تولید شده فقر شهري مجموعه اي از فقر انتقال یافته از جامعه روستایی و نیز فقر تولید باز 
جلوه اي از فقر  ).اسکان غیر رسمیDavis,2006:48در جامعه شهري را در بر می گیرد. (

شهري است که به طور عمده ناشی از بی توجهی به نیاز مسکن اقشار کم درآمد در گذار 
). بنا به اعالم 14 -17: 1383شهرنشینی شتابان بوجود آمده است.(وزارت مسکن و شهرسازي،

نخستین سالی در تاریخ بشر است که بیش از نیمی از  2007ان بشر، در سال برنامه اسک
) و در همین سال، شاهد عبور تعداد 7: 1387جمعیت جهان در شهرها به سربرده اند (صرافی، 

جمعیت ساکن نواحی فرودست شهري از مرز یک میلیارد نفر بوده ایم .از این رو استناج می 
گترین چالش هاي توسعه جهانی است که در صورت تداوم روند شود که شهري شدن فقر از بزر

نامطلوب کنونی، در طی سه دهه آتی شامل دومیلیارد نفر ساکنان نواحی فرودست شهري 
درصد از جمعیت کشور زیر خط 19، 1387). در سال un-HBITAI,2007:68خواهد شد (

اساس اطالعات وزارت  ).بر60-65: 1387فقر به سر می بردند .(مهندسان مشاور آمایش،
درصد جمعیت مراکز استان ها در سکونت گاههاي غیر رسمی به سر می  20مسکن، حدود 

). شهر زنجان 79:  1387درصد مساحت شهرها می شود (عالء الدینی،  8برند که شامل حدود 
 نیز به عنوان یک شهر میانه اندام طی دهه هاي اخیر از رشد جمعیتی و کالبدي قابل مالحظه

متر  1/6742به  1335متر مربع در سال  45اي برخوردار بوده است بطوریکه مساحت آن از 
به مرز  1335هزار نفر در سال  47افزایش یافت و جمعیت این شهر از  1388مربع در سال 

به  1335).از سال 20- 15، 1388-1365هزار نفر رسید.(مرکز آمار ایران،  1388در سال  360
مهاجر نشین در پیرامون بافت اولیه شهر شروع به شکل گیري نمود. بعد اولین محالت 

اصالحات ارضی، نبود برنامه اي منسجم و قطبی کردن منطقه، روند صعودي افزایش قیمت و 
اجاره بهاي مسکن، وجود کاربریهاي نامناسب، برخورد تخریبی یا ندیده گرفتن اسکان غیر 

به عنوان راه حلی خود انگیخته و قابل ارتقاء از  رسمی از طرف مدیریت شهري و نپذیرفتن آن
تا سال  1335جمله عوامل مهم و موثر در شکل گیري و گسترش اسکان غیر رسمی از سال 

-53:  1388و شهرداري زنجان،   43-46: 1384در شهر زنجان بوده است.(صرافی، 1388
ع در شهر زنجان در دهه ).محله بی سیم به عنوان یکی از محله هاي اسکان غیر رسمی واق50

شکل گرفت.با افزایش مهاجرت به شهر زنجان، زمینهاي اطراف این محله به سرعت  1340
هکتار و با جمعیت بالغ  55توسط مهاجرینی که اکثریت روستایی بودند اشغال شد. این محله با 

ي آب هاي نفر در هکتار، و فقدان شبکه فاضالب و جمع آور 500هزار نفر و با تراکم  30بر 
سطحی، ساخت و ساز غیر فنی و بی دوام، توزیع نامناسب کاربري هاي خدماتی، بیکاري و نابه 
هنجاري هاي اجتماعی از جمله محالتی است که با چالشهاي فقر شهري روبرو است. بر این 
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اساس شناسایی فقر شهري به منظور برنامه ریزي توسعه با رویکرد اجتماعات محلی از 
اساسی است.هدف پژوهش آن است که با شناخت دقیق تر فقر شهري در محله ضرورتهاي 

بیسیم شهر زنجان زمینه رابراي سیاستگذاران و مدیران شهري در تصمیم گیریهاي مربوط به 
کاهش محرومیت در محالت شهري فراهم نماید.از اینرو بررسی وضعیت محله بیسیم شهر 

ضروري به نظر میرسد. مطالعه حاضر با در نظر زنجان با رویکرد سنجش وضعیت فقر شهري 
  گرفتن موارد فوق در پی پاسخ به سواالت زیر است:

 -2؟محله بیسیم شهر زنجان کدام هستندابعاد متغیرها و شاخصهاي فقر شهري در -1
چگونه میتوان از طریق اجتماعات محلی به کاهش محرومیت و نابرابري اجتماعی و در 

  دست یافت؟نهایت کاهش فقر شهري 
  .مروري بر پیشینه تحقیق2

مطالعات محمدي نشان می دهد که توسعه اجتماع محور به عنوان ساز و کارنوینی در 
افزایش پایداري و اثر بخشی اجتماعی برنامه هاي بهسازي شهري در سکونت گاه هاي غیر 

سکان غیر ).نتایج مطالعات عالءالدینی در مورد ا89: 1387رسمی تلقی می شود. (محمدي، 
رسمی در شهر مشهد حاکی از آن است که فراهم آوردن زمینه هاي مشارکت فراگیر ساکنان 
در برنامه هاي بهسازي و توانمند سازي اقدامی موثر و راهگشادر زمینه ساماندهی توسعه آینده 

 ). به عقید کلهرنیا، طرح هاي توانمند80-86: 1387اسکان غیر رسمی خواهد بود (عالالدینی، 
سازي با مشارکت اجتماعات محلی از جمله اصلی ترین راهبردهاي ساماندهی و نهادینه سازي 

ابراهیم زاده در . )31:1378 (کلهرنیا، ومشارکت  فقراي شهري درارتقاي شرایط زندگی است
مورد راهکار هاي تعدیل حاشیه نشنینی در کریم آباد زاهدان ،بهترین راه حل را ساماندهی 

همراه توانمند سازي اجتماعی،اقتصادي وفرهنگی می داند (ابراهیم زاده و وبهسازي به 
). دست اندرکاران اجرایی ساماندهی بافتهاي فقیر نشین معتقدند 140-141: 1383همکاران، 

که شروع و اجراي برنامه هاي ساماندهی محالت فرودست شهري و مبارزه با چالشهاي فقر 
تماعات محلی با رویکرد اجتماع محور است. شهري،مستلزم ارتقاي توانمندي اج

).بنا به زعم صرافی، مسئله فقر شهري نه در چارچوب دستگیري از 64: 1383(محمدي،
مستمندان و صدقه دادن بلکه بنا بر انکشاف منابع نهفته آنها و توانمند سازي براي مشارکت 

حقیقات رفیعیان و ).ت8: 1387موثر در توسعه اجتماعات محلی راهگشامی شود. (صرافی،
همکاران در زمینه کاربرد متدولوژي گروههاي بحث در توانمند سازي محالت غیر رسمی بیانگر 
آن است که این روش اساس حرکت برنامه ریزي را تشکیل می دهد و می تواند به عنوان 
چارچوب در برنامه هاي توسعه اجتماع محور مورد استفاده قرار گیرد (رفیعیان و 

). اسکندري دو رباطی در پژوهش بر روي فقر شهري اظهار میدارد که 47: 1385،همکاران
ظرفیت سازي بر اساس توانهاي مناطق غیر رسمی و رسمیت شناختن کم درآمدها از جمله 
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نتایج مطالعات جواهري پور نشان می دهد  .)149: 1387راهکارهاي اساسی است (اسکندري،
گاههاي غیر رسمی می توان به توان اقتصادي شهرها افزود که با توانمند سازي ساکنان سکونت 

). بررسی تجارب سایر 127: 1387و کاهش فقر شهري نیز تحقق یابد (جواهري پور، 
کشورهانیز حاکی از اهمیت جایگاه رویکردهاي اجتماع محور درمطالعات اسکان غیر رسمی 

ن رویکردي در عرصه است.مطالعات بینگ در بنگالدش نشان می دهدکه هدف اصلی چنی
مدیریت شهري، نیل به ایجاد شهرهاي پایدار از طریق تاثیرگذاري مثبت و ارتقاء کیفیت زندگی 

گیري از جذب پذیر اجتماعی است. در این رهگذر با بهرههاي کم درآمد و آسیبگروه
اهداف  امکان تحققهاي اجتماعی و اقتصادي آنان در قالب توانمندسازي،ها و سرمایهخالقیت

کالن توسعه و افزایش سرمایه اجتماعی فراهم می آید. نتایج مطالعات بانک جهانی در 
کشورهاي در حال توسعه حاکی از آن است که  هدف اصلی در رویکردهاي اجتماع محور به 
کارگیري سرمایه اجتماعی و انسانی و ظرفیت سازي در تشکیل و گسترش آن در ارتباط با 

براي فقرا، سرمایه. نتایج پروژه کاهش  .(Manfel, 2010: 74)دي است بهبود شرایط اقتصا
فقر شهري در قالب بر نامه هاي اجتماع محوردر پاناما (جهان بهتر براي همه):  نیز بیانگر آن 
است که در برخی کشورهاي در حال توسعه، تالش قشر کم درآمد در حاشیه اقتصاد دایمی، 

مسکن مناسب امنیت فردي درآمد منظم از مهم کافی را شامل  فقدان تاثیر آموزشی، بهداشتی،
. نتایج گروه مطالعات برنامه ریزي وتوسعه شهري در دانشگاه  (Padina, 2008: 23) شودمی

تواند منجر به ارتقاي مینی زوتا در( آمریکا نشان می دهدکه برنامه ریزي اجتماع محور می
و رابطه بین آنها با نهادهاي اداره محلی و افزایش پاسخگویی به صداي فقرا، برقراري پیوند 

دسترسی فقرا به فرآیندهاي اداره محلی، شود در واقع تداوم و استمرار رویکرد توسعه اجتماع 
هاي غیر رسمی به یک چارچوب نهادي که منجر به تقویت و محور در بهسازي سکونتگاه

  . (Crayon;2010;79) شودبازساخت عملکردي نهاد مدیریت محلی منجرمی
در هند نشان می دهد که توانمندي سازي اجتماع محلی، سبب » ساور«نتایج مطالعات  

دسترسی به فرصت هاي اشتغال، درآمد و مشارکت موثر در طرحهاي شهري شده است. 
)Saver, 2010:40-57 مطالعات آکایو در آفریقاي جنوبی حاکی از آن است برنامه ریزي .(

به صداي فقراي شهري و به نوعی سرمایه گذاري در خدمات وزیر ساخت  اجتماع محور توجه
در » باي کال.«(Akayo, 2010:20-32)هاي اجتماعی محالت فقیر نشین را فراهم می آورد. 

مطالعات خود بر روي اجتماعات فقیر نشین اندونزي یادآور می شود که برنامه ریزي اجتماع 
ضالب، دسترسی به توزیع آب، مبارزه با بیماریهاي بومی محور در پروژه هاي آبرسانی، حفر فا

  .(Baykal,2010،42-46)بسیار موفق بوده است. 
  . مبانی نظري3
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با  رویکرد نظري اصلی براي تبیین اسکان غیررسمی در این تحقیق رویکرد اجتماعات محلی
ت و نیز اي از تنگناها و مشکالاسکان غیر رسمی مجموعهاست. اجتماعی سرمایه  توجه به

هاي کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن براي سیاست ورا در خود دارد تاها  امکانقابلیت
بر مشکالت موفق نبوده است.اوایل قرن بیستم که مسئله آمدن   (Rabin, 2010:89) فائق

مورد توجه جدي برنامه ریزان قرار گرفت تمرکز بر سیاستهاي  فقر وسکونتگاهاي فقیر نشین
افزایش درآمد ونیز ایجاد عدالت اجتماعی همواره به مثابه راه حل ریشه اي فقر ومحالت فقیر 

تحت تاثیر نگرش مکتب لیبرالی حداقل  1970نشین مورد توجه بوده است.تا ابتداي دهه 
دخالت دولت در امر سکونت گاهاي غیر رسمی در دستور کار بسیار ي از دولتها بود.باعدم 

لیبرالیسم در رفع مشکل سکونت گاهاي غیر رسمی وفقیر نشین در طول تحقق وعده هاي 
زمان وطی فرایند توسعه اقتصادي وتحت تاثیر نظریه هایی مانند فرهنگ فقر اسکار 
لوئیس،برخی دولتها شیو هاي خشن ومقابله با سکونت گاهاي غیررسمی را برگزیدنند وتخلیه 

    .)62:1389دل شد (ایراندوست،اجباري وتخریب،به رویکردي وروشی فراگیر تب
تاکنون مکاتب ودید گاهاي مختلفی 1960درتبیین نحوه برخورد با اسکان غیررسمی از دهه 

مطر ح بو ده است. طرح هاي توانمند سازي محالت فقیر نشین شهري در قالب توسعه اجتماع 
ریزي مشارکتی محور از جمله الگوهایی است که ملهم از نظریات جدید و به ویژه برنامه 

به طور جدي با  1990مطرح و طی دهه  1970است.رویکرد توسعه اجتماع محور در اواخر دهه 
پیشگامی و سرمایه گذاري بانک جهانی در تحقق بخشیدن به اهداف برنامه ها و پروژه هاي 
بهسازي شهري و کاهش فقر شهري به کار گرفته شد. در این رویکرد بر مشارکت اجتماع محلی 

). آلبرت ،برنامه ریزي اجتماع 92: 1387فرایند تصمیم سازي تاکید می شود. (محمدي، در
 محوررا به نوعی برنامه ریزي هوادارانه می داندکه در جانبداري  از معیار کاهش فقر می رود

.(Albert,1986:78)   
ي آنتونی این نوع رویکرد اجتماعی در توجه به استفاده از کنش هاي اجتماعی در اندیشه ها 

گیدنز ، دیوید هاروي  والیزه رکله وجود دارد. این سیاستها در انطباق با برگشت از رویکر دهاي 
کارکرد گرایانه به سوي رویکردهاي انسان محور وتوسعه اجتماع محلی در بر نامه ریزي و 

  سیاست گذاري شهري صورت گرفته است.
ي جغرافیایی و عملکردي، تحت چارچوب ااین رویکرد به دلیل نماد فضایی آن در محدوده

ریزي شهري را به تنهایی براي گیرد. و برنامهریزي و مدیریت محلی قرار میاقدامات نظام برنامه
اش معطوف به عملکرد و کنش هاي غیر رسمی کافی ندانسته و توجه عمدهساماندهی سکونتگاه

ریزي شهري به عنوان نظامی رنامهها است. در این رویکرد ببخش مردمی؛ در ساخت سکونتگاه
ها و طرح هاي مشارکت جو، هدایت کنده و تسهیلگر توسعه محلی در پی نظم دهی به برنامه

  هاي غیر رسمی است.                         توسعه در سکونتگاه
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به سخن دیگر اندیشمندان مذکور توسعه اجتماع محور را در گرو عواملی می بینند که در  
ت سازي نهادینه شده در اجتماعات محلی نهفته است .در حقیقت این ظرفیت سازي به ظرفی

ساختن سرمایه اجتماعی منجر می شود. این سرمایه به عقیده فو کویاما یعنی توانایی افراد 
درمشارکت با همدیگر براي تحقق یافتن اهداف جمعی است که  درآن سرمایه هاي انسانی 

   (Kral, 2009:67). چرخه فقر را می شکند 
باید افزود که بهره گیري از سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از قابلیتهاي اصول اجتماع محور 
در بر نامه ریزي مورد توجه قرار می گیرد.در حقیقت این سرمایه اجتماعی است که شکل 

ی گیري یک اجتماع محلی به مفهوم واقعی را تضمین می کند .ومفهوم انسجام اجتماع محل
راکه به میزان وکیفیت تعامل وروابط اجتماعی و تقویت شبکه هاي اجتماعی درمحله باز می 

).در واقع ارتقاء فرایند پایداري سکونت گاه هاي  69:1389(ایراندوست، گردد را شکل می دهد
غیر رسمی، افزایش کارایی و اثر بخشی، گسترش مقیاس سیاست هاي کاهش فقر شهري، 

و توانمندي اجتماعات محلی از مهمترین نتایج مثبت برنامه هاي توسعه مقتدر سازي فقرا 
محور ساز و کاري براي توسعه از طریق  -اجتماع محوراز دیدگاه سرمایه رویکرد توسعه اجتماع

همیاري و مشارکت موثر اجتماع محلی است که فقیران شهري را به عنوان شرکاء و صاحبان 
توسعه اجتماع محور به مثابه   (Alaming,2010:48) آورداصلی فرایند توسعه به میان می 

اجتماعی به  - یک فرایند و به عنوان ابزاري در ارتقاي مشارکت در زمینه هاي مختلف اقتصادي
کار گرفته می شود. در کل، توسعه اجتماع محور را می توان به مثابه فرایندي محسوب کرد که 

ه )کنترل تصمیمات و تخصیص منابع از باال جهت به موجب آن گروههاي اجتماع محلی قادر ب
 .(Everatt,2005: 55) توسعه محلی میشوند

  .روش شناسی تحقیق4
توسعه اي است که با روش -پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی کاربردي

تحلیلی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوري در محله بیسیم شهر زنجان توزیع - توصیفی
نفر برآورد شده است و با  380و تکمیل گردیده و تعداد پرسشنامه ها بر اساس فرمول کوکران 

 0/05رصد و احتمال خطاي  95داکثر خطاي قابل قبول در سطح اطمینان در نظر گرفتن ح
محاسبه شده که 89/0محاسبه شده است مقادیر آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي ابزار سنجش
عالوه بر این به منظور  بیانگر اعتبار مناسب آن براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز بوده است.

کتابخانه اي و اسنادي از اطالعات اداره نوسازي شهر  تقویت چهارچوب نظري به کمک روش
  زنجان نیز استفاده شده است.
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  مدل پژوهش:1-4
  
  
  

  1390منبع:نگارندگان.
است که در این پژوهش مالك کاربریهاي نامناسب در کنار همدیگر(وجود  الزم به ذکر

تراشکاري و مکانیکی و آهنگري در کنار بافتهاي مسکونی و وجود ساخت و سازهاي غیر مجاز و 
  غیر استاندارد و گسترش ناهگون

  
  

  
  1390.هنگارند منبع:

  .شاخص ها ومتغیرهاي تحقیق2-4 
مستقل بر وابسته درابتدا شاخص هاي مناسب استخراج  به منظوربررسی وتاثیر متغیرهاي

وبراي سنجش هرکدام از شاخص ها ،گویه هایی تدوین شدواطالعات مربوط به این شاخص هااز 
متغیرهاي این تحقیق عبارتنداز:متغیرهاي مستقل  طریق پرسش نامه ها استخراج گردید.

متغیرهاي وابسته شامل:رویکرد کالبدي و فضایی میباشد.-اجتماعی-شامل:شاخصهاي اقتصادي
شاخصهاي مورد نظر در این  کنش جمعی)-تعلق خاطر-مشارکت- اجتماعات محلی(تعامل

پژوهش به منظور نحوه سنجش فقر در قالب سه معیار اقتصادي اجتماعی و کالبدي به شرح 
  جدول زیر صورت گرفته است:

  شاخصهاي فقر شهري 1جدول 
 اقتصادي اجتماعی کالبدي

 نرخ اشتغال نرخ اشتغال به تحصیل مسکونیتراکم 
 نرخ بیکاري بار جمعیتی تراکم خانوار در واحد مسکونی

 ضریب فعالیت واقعی نسبت جوانی جمعیت سرانه مسکونی
 نرخ فعالیت عمومی نسبت باسوادي 
 مشارکت اقتصادي زنان متوسط بعد خانوار 
 بار تکفل خالص  
  بار تکفل  

  
    وفرضیات تحقیق.اهداف 3-4

 اجتماعی تعامل

 اجتماعیمشارکت 

به  تعلق خاطر
 محله

 سرمایه اجتماعی
رویکرد توجه به 

 اجتماعات محلی
کاهش فقر 

 شهري
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هدف اصلی این تحقیق شناخت متغیرهاي موثر بر چالش هاي فقر شهري در محله بی سیم 
شهر زنجان وارئه رویکردهاي اجنماعات محلی است که در این راستا فرضیه ذیل ارائه شده 
است: به نظر میرسد عدم توجه به پتانسلهاي اجتماعات محلی سبب کاهش مولفه هاي سرمایه 

ی و در نهایت باعث بروز فقر شهري در ابعاد اجتماعی اقتصادي و کالبدي در محله مورد اجتماع
  مطالعه شده است.

  محدوده مورد مطالعه 05
محدوده مورد مطالعه در شمال شرقی شهر زنجان و در قسمت جنوب شرقی کوي قائم واقع  

شده است. محدوده بی سیم در دو مسیر روستایی پایین کوه و دو اسب واقع است و با تشدید 
روند مهاجرت روستائیان به شهر زنجان گسترش یافت. این محدوده یکی از محالت اسکان غیر 

هکتار  داراي  55با مساحتی برابر با  1388سوب می شود که در سال رسمی شهر زنجان مح
نفر در  500هزار نفر بوده است که تراکم جمعیتی آن در این سال معادل  30جمعیتی بیش از 

  هکتار می باشد. محله بی سیم امروزه از پرتراکم ترین مناطق شهر زنجان به شمار می رود.
  محدوده مورد مطالعه 1نقشه شماره 

  

  
  

  .  نتایج ویافته ها6
  .یافته هاي توصیفی1-6
  چالش هاي فقر شهري در محدوده مورد مطالعه -  

 8/34درصد بی سواد،  5/52ازنظر میزان تحصیالت بین سرپرستان خانوارهاي مورد مطالعه، 
 7/2درصد داراي تحصیالت راهنمایی و  7/10درصد تحصیالت ابتدایی و نهضت سواد آموزي، 

اي مدرك دیپلم و فوق دیپلم بوده اند. اطالعات میدانی نشان می دهد که یکی از درصد دار
خ بی سوادي و سطح پایین تحصیالت در این محله مشکالت عمده محله بی سیم، نر

درصد جمعیت محله مورد مطالعه شش ساله وبیشتر هستند. نسبت با سوادي در 89/8است.
ساله و باالتر این محله در یکی  6درصد از فرزندان  30درصد است حدود  1/60محله بی سیم 

ت میدانی نشان می دهد که از مقاطع تحصیلی مجبور به ترك تحصیل شده اند. نتایج اطالعا
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نفر است که این نکته در تایید افزایش بار تکفل در خانوارهاي  5متوسط بعد خانوار در محله 
  ساکن در محدوده است.

  وضعیت فعالیت واشتغال
درصدغیر فعال هستند.نسبت فعالیت 8/57درصدفعال و2/42از جمعیت ده ساله وبیشتر،  

درصد بوده است که بیانگر تک درآمدي بودن 2/3ان درصد ودر بین زن8/91دربین مردان 
خانوارهاي مورد مطالعه است.اطالعات مستخرج از پرسشنامه ها بیانگر آن است  که بیش 

از ساکنین این محله داراي مشاغل کارگر خدماتی بوده اند. اهالی بی سیم عموما نیروي 9/60از
اختار شغلی سرپرستان خانوار نشان کار ساده و کم مهارت شهر را تشکیل می دهند.بررسی س

می دهد که این افراد در فصلهاي مختلف سال بر حسب تقاضا به کارگران ساختمانی نیز تبدیل 
می شوند. بعد از مشاغل کارگري، مشاغل  رانندگی و فروشندگی از جمله مشاغل مردان در این 

ار داشته اند که مدت محله را تشکیل می دهد. بر اساس مطالعات میدانی، پرسشگران اظه
درصدي در این  8/32روز در ماه نوسان دارد. میزان بیکاري  20تا  5بیکاري در بین آنان از 

درصد شهر زنجان، حاکی از وضعیت نامطلوب اقتصادي است.  2/9محله در مقایسه با رقم 
اند که  درصداز سرپرستان خانوار وضعیت مالی و اقتصادي خود را نامطلوب اعالم نموده 2/48

  این نکته نمادي از فقر شهري است.
  توان اقتصادي خانوارها

از آنجائیکه پایگاه اقتصادي افراد برفقر تاثیر داردلذا میزان درآمد جامعه نمونه نیز مورد 
درصداز جامعه آماري  20سنجش قرار گرفت.  تحلیل اطالعات پرسشنامه ها نشان می دهدکه 

هزار تومان و  250تا 100درصد داراي درآمد بین  60ومان وهزار ت 150داراي درآمد کمتر از
 1389هزار تومان بوده است .میانگین درآمددر این محله در سال  250درصد باالي 20درآمد
  هزار تومان است که این رقم زیر خط فقر است. 170000برابر با
 سیماقتصادي استاندارد شده در محله بی  -ماتریس شاخص اجتماعی .2جدول     

ترا  محله
  کم

سرانه افراد 
در واحد 

  مسکونی

زیربنا
  ي سرانه

درآم
د 

  سرانه

اجتماعی   پایگاه اقتصاد و
  استاندارد

  شده
بی 

  سیم
500  4  50  1/1  3  

  )1390منبع: (یافته هاي پژوهش،       
اطالعات جدول باال در تایید پایین بودن سطح معیشت مردم و ارتباط آن با پایین بودن 

نفر در یک  4پایگاه اقتصادي و اجتماعی آنان است بطوریکه در این محله به طور متوسط هر 
درصد مخارج خانوار خوراك و  92اطاق زندگی می نمایند.یافته ها نشان می دهد بیش از 

درصد از خانوارها از لحاظ میزان مصرف پروتئین زیر خط فقر  62و مسکن اختصاص دارد 
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درصد از سرپرستان خانوار اظهار داشته اند که حداقل هر دو هفته یکبار  58غذایی هستند زیرا 
  گوشت مصرف می نمایند.

  کالبدي (شکل هندسی قطعات) -فقر کالبدي ،ساختار فضایی-
محله بی یژگیهاي بارز اجتماع اسکان غیررسمی عدم تناسب بین عناصر و آشفتگی فضا از و

هاي شهرسازي و ها و برنامهبا توجه به این که این سکونتگاهها خارج از طرح باشد.می سیم
ها نیز بدون نظم هندسی پیش اند. مساکن آنبدون نقشه تفکیکی و مهندسی شکل گرفته

اند. نوار در اشغال زمین شکل گرفتهاندیشیده و به طور نامنظم وارگانیک و بر اساس توان هر خا
درصد داراي قطعات با  19دهد که از کل مساحت ساخته شده حدود مطالعات میدانی نشان می

درصد داراي شکل  69درصد داراي شکل هندسی نیمه منظم و  12شکل هندسی منظم، 
االتر از هندسی نامنظم هستند.بر مبناي اطالعات میدانی تراکم جمعیتی در محله بی سیم ب

نفر ساکن هستند. در  1200تا  100بقیه مناطق شهر زنجان است. بطوریکه در هر هکتار بین 
  درصد می باشد. 62مترمربع با  0- 50محله بی سیم بیشترین تراکم در گروه تراکمی، 

  شاخص هاي جمعیتی محله بی سیم. 3جدول 
میزان جمعیت   محله

  بعدخانوار  سال وباال 6درصد جمعیت   نسبت جنسی  89سال

  2/6  2/77  8/114  30238  بی سیم
  )1390منبع: (مرکز آمارایران،

درصد خانوارها از نوع گسترده هستند میانگین نفر در واحد مسکونی در این  42نزدیک به 
نفر است. در نتیجه می توان گفت که هنوز ساکنان این مناطق الگوي با روري  2/6محله 

روستایی خود را حفظ کرده اند.اکثریت واحدهاي مسکونی محله بی سیم یک طبقه و داراي 
خانوار زندگی  4/1دك می باشند. به طور متوسط در هر واحد مسکونی امکانات و تجهیزات ان

طبقه هستند. از  3تا  2ساختمانها یک طبقه ومابقی  8/89می کند. بر اساس مطالعات میدانی 
هکتار) از   واحدهاي مسکونی محله، زیر  2/80مجموع نمونه هاي آماري مورد مطالعه، بیش از 

    متر مربع وسعت دارند       50
 ساختار حقوقی ومالکیتی                            -

دهد که بخش قابل توجهی از قطعات ملکی در محله بی هاي میدانی نشان میبررسی 
اند. از مجموع سیم به شیوه غیر رسمی و در مواردي غیر قانونی مورد تصرف واقع گردیده

 25درصد فاقد سند مالکیت و  75د خانوارهاي مورد مطالعه که مالک واحد مسکونی می باشن
درصد  58درصد داراي سند مالکیت می باشند. بر اساس نتایج پرسشنامه ها در محله بی سیم 

  درصد مستاجر می باشند.                                            38خانوارها مالک واحد مسکونی و 
   ساختار کالبدي وکیفیت ابنیه  
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سال است  10ان می دهد که میانگین عمر بنا در محله بی سیم حدود مطالعات پیماشی نش 
سال و کمترین آن مربوط به یکسال قبل است در مجموع  30و بیشترین عمر بنا مربوط به 

درصد قدمت  3/57سال و  20درصد واحدهاي مسکونی این محله داراي قدمت کمتر از  7/42
درصد واحدهاي مسکونی محله بی  2/20شی سال دارند. بر اساس مطالعات پیمای 20باالي 

درصد تخریبی و مابقی در حال ساخت ،  8/39درصد آن قابل نگهداري و  20سیم نوساز و 
مخروبه و مرمتی هستند. افزایش واحدهاي نوساز و در حال ساخت نشان از مهاجرپذیري این 

در محله بی محله دارد.نازلترین شاخص قیمت در مسکن شهري شاخص دوام مسکونی است 
 4درصد ساختمان هاي مسکونی با تیر آهن و آجر ساخته شده است. تنها  74سیم بیش از 

درصد از واحدهاي مسکونی ساخته شده از وام بانکی استفاده کرده اند.                                                              
اند و مصالح ساختمانی درصد واحدهاي مسکونی فاقد نماکاري بوده 4/79در این محله حدود 

درصد  7/10مورد استفاده واحدهاي مسکونی که آجرهاي فرسوده هستند نمایان است. 
در درصد داراي نماکاري سنگ مرمراست. 9/9اند و واحدهاي مسکونی داراي نماي سیمانی بوده

اي مطلوبیت پائینی است و به ویژه در مجموع شاخص هاي کمی مسکن در این محله دار
شاخص  هاي مربوط به تعداد اتاق در مقابل خانوار و تعداد افراد ساکن در واحد مسکونی ارقام 

  نشان دهنده شرایط بد مسکن می باشند.  
  شاخص کاربریها و دسترسی به خدمات شهري

جذب نموده است محله بی سیم در حالی جمعیت زیادي را  1388بر اساس آمارهاي سال 
که با کمبود در تمامی سرانه کاربري ها مواجه است. این محدوده از نظر اغلب شاخص هاي 

در زمینه شاخص  4کاربري هاي شهري داراي وضعیتی نا بسامان است.مقایسه نتایج جدول 
هاي کالبدي این محله با سرانه هاي معمول در طرح هاي شهري  بیانگر عدم توزیع متعادل در 

  ینه کاربري هاي شهري است.زم
  مقایسه سرانه کاربري هاي شهري محله بی سیم با سرانه معمول در ایران .4جدول 

                      حداقل       هاي سرانه     مساحت       درصد    سرانه محله بی سیم      کاربري
  حداکثر

                                                                                         
  50                 40                5/46         9/75             74/0    سکونی            م

  4                  2                   8               1                  3        تجاري           
  5                 3                       --                 --                -              آموزشی    

  5/1              75/0                2/0            2/0                 2/0       فرهنگی مذهبی
  5/1               75/0                1/0            1/0               02/0   درمانی - بهداشتی

  5/2                   2                1/0             1/0                 %6        ورزشی          
  12                  7/0                2/0             1/0             01/0            فضاي سبز   
  25                   20                 3              1/5              8/10            حمل و نقل  
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 9/14          5/17               59/2            انبارمختلط 

  )1390، 1389منبع: (مرکز آمارایران، ،
همانطوریکه در جدول کاربري ها مشاهده می شود در میان کاربري هاي مختلف شهري  

درصد بیشتر از  9/25درصد ) می باشند که این میزان حدود  9/75سهم کاربري مسکونی (
استانداردهاي معمول شهري است که علت آن را می توان در تراکم باالي جمعیت در محله بی 

هاي دیگر شهري از قبیل آموزشی، بهداشتی، فضاي سبز و ... سیم و ناچیز بودن کاربري 
در محله بی سیم هیچ گونه توازنی بین کاربري مسکونی و کاربریهاي تفریحی و  جستجو نمود.

فضاي سبز برقرار نیست بطوریکه این محله با کمبود سرانه فضا ي سبز، آموزشگاهی، ورزشی، 
به دوم کاربري ها اختصاص به کاربري هاي مختلط انتظامی، آموزشی و درمانی مواجه است. رت

متر مربع بیانگر آن است که در طبقه اول  5/2درصد و سرانه  5/17دارد این نوع کاربري با 
هایی نظیر از طرفی کاربري اکثریت واحدهاي مسکونی یک واحد تجاري واقع شده است.

ز قبیل خرید و فروش کارتن پنچرگیري، ساخت درب وپنجره فوالدي وهمچنین مشاغل کاذبی ا
محله مورد نظر ایجادکننده آلودگی بصري در سطح  رومقوا، پالستیک کهنه، نان خشک و...د

  از کاربري هاي محل را به خود اختصاص داده.%25,9محل است، به نحوي که 
هاي محیطی محله از مشاغلی نظیر تعمیرگاه، تعویض روغنی، باطري سازي، کابینت آلودگی
مواردي از این قبیل ناشی می شود که براساس آمارهاي جمع آوري شده  سازي و

دهد.ازطرفی دیگر مقایسه زیر معیارهاي ازسطح کل کاربري هاي موجود را پوشش می22,8%
دسترسی به خدمات نیز در سطح محله که درجدول ذیل آورده شده است بیانگر آن است که 

ل دسترسی به پارك،خدمات درمانی نحوه دفع هیچ گونه توازونی درزمینه خدمات شهري مث
 فاضالب وجود ندارد.

  مقایسه زیر معیارهاي دسترسی به خدمات درمحله بی سیم .5جدول 
دسترسی 
به پارك 

  محله 

دسترسی 
به خدمات 

  درمانی 

نحوه 
دفع 

  فاضالب

دسترسی 
  به سواره 

زیرمعیارهاي 
  دسترسی به خدمات

02/0=CR  
  وزن         

  545/0  دسترسی به سواره         
  3675/0  نحوه دفع فاضالب  6/1      

دسترسی به خدمات   1/1  1/1    
 213/0  درمانی 

دسترسی به پارك   2/1  6/1  9/1  
  0446/0  محله

  )1390منبع: (یافته هاي پژوهش،
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 .یافته هاي تحلیلی استنباطی    2-6
اجتماعی وفقر رابطه  همانطوریکه در فرضیات اشاره شد بین کاهش مولفه هاي سرمایه

  . نتایج آزمون رابطه مولفه هاي کاهش سرمایه اجتماعی و فقر6جدول     وجوددارد.

رابطه بین متغیرهاي سرمایه 
  اجتماعی 

    

R  R2  F  
S

IG 

/8  2/1  983/0  اعتماد اجتماعی درمحله
12  

/...
.  

.../  2/8  8/2  /.848  تعامل 
.  

.../  5/9  4/3  /.993  مشارکت درتصمیم گیري 
.  

.../  8/7  9/3  /.956  تعلق خاطر به محله 
.  

  )1390منبع:( یافته هاي پژوهش،
نتایج جدول فوق رابطه مستقیم میان فقر و مولفه هاي سرمایه اجتماعی رابیان می کند 

هاي این پژوهش میزان اعتماد اجتماعی در میان ساکنان این مناطق بسیارضعیف برمبناي یافته
آنان به فرهنگ روستایی مانع از مشارکت ساکنین در فضاي زندگی شهري  بوده واز طرفی تعلق

از پاسخ گویان هیچگونه احساس تعلق  % 65دهد که حدود هاي بررسی نشان میشود یافتهمی
  اند.شهروندي نداشته

بنابراین یافته هاي فوق در تایید رابطه متغیرهاي مستقل برمتغیر وابسته را نشان می دهد 
درصد از  50توانسته است حدود 7/10متغیرهاي سرمایه اجتماعی با ضریب تعیینبطوریکه 

نیزنشان می دهد که کاهش مولفه هاي  5نتایج جدول واریانس متغیر وابسته فقر را تبیین کند
و ایجاد اختالف و نزاع در بین مردم با  R=238/0و انسجام با  R=258/0اجتماعی (اعتماد با 

412/0-=R در زمینه سازي فقر شهري موثر بوده است بطوریکه   000/0داري  در سطح معنی
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین عدم مشارکت وفقر در جدول 

رابطه معنی دار وجودداردو با احتمال محاسبه دو طرفه بین متغیرها، عدم مشارکت مردم در  7
  زمینه سازي فقر شهري موثر بوده است.

در  فقر شهري  شهروندان وبروز مشارکت  فقدانآزمون ضریب همبستگی بین  .7دول ج
  محدوده مورد مطالعه

Zآماره فقر شهري  عدم مشارکت  

   همبستگی پیرسون 1 121/0
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   احتمال محاسبه دو طرفه 0 0191/0
 فقر

 Zعدم مشارکت  
 تعداد 328 328

 همبستگی پیرسون 121/0 1
 محاسبه دو طرفهاحتمال  019/0 0

 تعداد 328 328
    

  )1390منبع: (یافته هاي پژوهش،
نیز نشان داد که از نظر جامعه آماري  سایر مولفه هاي سرمایه اجتماعی  Tنتایج آزمون 

)، اعتماد اندك مردم بر  عملکردنهادهاي دولتی T=8/2همانند،عدم اعتماد در بین  افراد (
)9/1=T 9/2مردم در تصمیم گیري و اجرا ()عدم تعامل و مشارکت=T در سطح معنی داري (

از جمله متغیرهاي اجتماعی موثر بر فقر شهري در محله مورد مطالعه محسوب می  0000/0
  شود.

  متغیرهاي اجتماعی موثر بر فقر شهري Tنتایج آزمون  8 جدول
 متغیرها آزمون تی سطح معنی داري

 عدم اعتماد بین شهروندان 8/2 0/000
سطح اعتماد پایین مردم بر  9/1 0/000

 عملکرد نهادهاي دولتی
عدم تعامل و مشارکت مردم در  9/2 0/000

 تصمیم گیري و اجرا

  منبع:یافته هاي پژوهش
بنابراین عدم توجه به رویکرد اجتماعات محلی در تشدید شاخص هاي فقر شهري در ابعاد  

اطالعات جدول ذیل بیانگر آن است که عدم توجه  اجتماعی ،اقتصادي وکالبدي موثر بوده است
به رویکرد اجتماع محور بر اساس شاخص هاي توجه به دیدگاه مردم، وضعیت اشتغال 

درصد، بر تشدید فقر شهري تاثیر گذار  8/42سرپرستان خانوار و وضعیت اقتصادي به میزان 
ه دیدگاه مردم است که با در معادله فوق مربوط به توجه ب Beta 43/0هستند.باالترین ضریب 

قابل ارزیابی است. لذا با مراجعه به ضرایب رگرسیونی گام  sig= 000/0و  f= 5/3درجه آزادي 
مشارکت و  2/2به گام که در جدول ذیل آورده شده است، همکاري شوراي محالت با ضرایب 

در تایید   000/0در سطح معنی داري  9/1و  8/2مشورت مردم به ترتیب با ضرایب رگرسیونی 
فرضیه پژوهش مبنی بر ضرورت رویکرد برنامه اجتماع محور و نقش آن در سیاست هاي کاهش 

  فقر شهري است.
با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند  اجتماعات محلیعوامل موثر بر رویکرد . 9جدول 

  متغیره
Sig F Beta Sd B متغیر 
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  توجه به دیدگاه مردم 24/3 7/9 43/0 5/3 000/0
وضعیت اشتغال  88/2 51/1 23/0 1/2 000/0

 سرپرست خانوار
وضعیت قتصادي  9/1 2/1 17/0 2 000/0

 خانوار
 مقدار ثابت 2/4 2/2  3/1 000/0

 )1390منبع: (یافته هاي پژوهش،

از دیدگاه جامعه  اجتماعات محلیضرورت رویکرد  و ضریب رگرسیونی گام به گام .10جدول 
  آماري

Sig  مقدارT  خطاي
 استاندارد

B B ضرایب
 رگرسیو

 متغیر

  ضریب ثابت -2/28 304/0 023/0 1/4 0000/0
 رضایت مردم 123/0 119/0 038/0 8/3 0000/0
همکاري  2/2 259/0 022/0 5/3 0000/0

 شوراي محالت
 مشارکت مردم 8/2 210/0 019/0 6/2 0000/0
مشورت با  9/1 153/0 18/0 1/2 0000/0

 همدیگر

  )1390(یافته هاي پژوهش،منبع: 
وتاثیر آن بر عدم توزیع  نتایج  تحلیل آماري در زمینه عدم  توجه به رویکرد اجتماعات محلی

متناسب کاربري هاي شهري درجدول ذیل به عنوان یکی از مولفه هاي فقر شهري حاکی از آن 
بیشترین تفاضل است که کاربري اراضی ناسازگار، ساخت ساز غیر مجاز، گسترش بی رویه با 

معنی دار است به عبارتی دیگر تاثیر  000/0درصد در سطح  95) با سطح اطمینان 14منفی (
  فقر شهري را بر ایجاد کاربري هاي نامتناسب با نیازهاي مردم بیان می دارد.

وضعیت موجود کاربریهادر سطح محله نسبت به سرانه  4برمبناي اطالعات جدول شماره 
زي را نشان می دهدواز طرفی دیگر دسترسی به مراکز خدماتی مثل مطلوب اختالف بار

متر وپارك محله اي با 700تا 500آموزشی با عناصر شاخص مدرسه ابتدایی با شعاع دسترسی 
مترنیز داراي اختالف است .از این رو محله بیسیم فاقد مدارس ابتدایی 400شعاع خدماتی 

ي فضاي سبز از لحاظ کمی وکیفی داراي کمبود وراهنمایی وفاقد پارك محله اي است.کاربر
ونابسامانی است.بررسی وضعیت ماتریس مطلوبیت کاربریها بیانگر مکان گزینی کاربریهاي 
مسکونی در کنار کاربریهاي خدماتی مثل مکانیکی وتراشکاري وآهنگري است که موجب تولید 

  آلودگی صوتی در محله بیسیم شده است.
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  بري هاي اراضی در محدوده مورد مطالعهرو منفی کاتفاضل مثبت  .11جدول 

تفاضل   شاخص ها
  مثبت

تفاضل 
  منفی

Z  معنی سطح
  داري

  000/0  - 5/2  14  0  کاربري اراضی ناسازگار
  000/0  - 2/2  14  0  ساخت و ساز غیر مجاز
  000/0  - 3/2  14  0  گسترش بی رویه بافت

  )1390منبع: (یافته هاي پژوهش،
  . بحث وجمع بندي7

جائیکه پدیده اسکان غیررسمی اجتناب ناپذیر وروبه رشد است،تاکید بردیدگاه توانمند  از آن
از مهمترین مسایل اجتماعی جوامع  سازي با مشارکت همه جانبه مردم ضروري است.یکی

در این پژوهش جهت .شهري ،پیدایش ورشد فقر شهري است که معلول عوامل گوناگونی است 
ر محله بی سیم شهر زنجان از نظر برخی دانشمندان در زمینه بررسسی چالشهاي فقر شهري د

هاي سرمایه اجتماعی در قالب رویکرد اجتماع محور استفاده شده است.توجه به دیدگاه مردم 
ومشارکت آنها در برنامه ریزي از عوامل موثر تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی می باشد به گونه 

به لحاظ اهمیت به عنوان اولین عامل  کرد اجتماعات محلیاي که رابطه آن با برنامه هاي روی
تاثیر گذار مثبت  به شما ر می آید.در مطالعات شهري توجه به نوع روابط ومیزان سرمایه 
اجتماعی ، اهمیت زیادي دارد.سرمایه اجتماعی به مفهوم یک کنش اجتماعی از نکات مثبت 

ش ظر فیت هاي منابع محلی استوار اجتماعات محلی فرایندي درونزا است که بر افزای
است.فقدان این نوع از سرمایه می تواند موجب شکل گیري انزواي اجتماعی بین گروهی در 
محالت فقیر نشین می شود.مهمترین نتیجه به دست آمده ازاین پژوهش نشان می دهد که 

تماعی می کاهش سرمایه اجتماعی با تشدید فقر شهري رابطه مستقیم داردوکاهش سرمایه اج
تواند هشداري براي عدم پایداري شهري باشد واستفاده از مشارکت شهروندان در قالب 

می تواند بسیار موثر باشد.می توان گفت که کاهش سر مایه  رویکردهاي اجتماعات محلی
اجتماعی یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز فقر شهري است که خود تحت تاثیر مسایل 

وکالبدي و عدم توجه به رویکرد اجتماع محوراست که باعث حاکم شدن  اقتصادي ،اجتماعی
فقر در محله مورد مطالعه شده است.مهمترین متغیرهاي تاثیر گذار بر کاهش سر مایه اجتماعی 
درمحله مورد مطالعه را بایددرزمینه هاي کاهش مشارکت، عدم تعلق خاطر وعدم اعتماد 

جتماعی از جمله اقدامات ضروري است.نتایج نشان دادکه جستجو کرد.از اینرو تقویت سرمایه ا
نه تنها محدود به اثرات مثبت آن از طریق مشارکت اجتماع محلی در  رویکرد اجتماعات محلی

حوزه تصمیم سازي می شود،بلکه به نوعی منجر به بهبود شاخص هاي فقر شهري خواهد 
هاي فقر شهري، تدوین وطراحی  شد.مطالعات پیماشی نشان دادکه براي برطرف ساختن چالش
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رویکرد اجتماع محور متناسب باشاخص هاي اقتصادي،اجتماعی،وکالبدي محله بی سیم زنجان 
ضروري است. بایدافزود که تاثیر گذاري عوامل موثر بر فقر شهري،ریشه درعدم توجه به رویکرد 

راي محالت فقیر نشین دارد از این رو سیاستهاي برنامه ریزي ب برنامه توسعه اجتماعات محلی
باید به نوعی تدوین وطراحی شوند که این افراد از این برنامه ها بهرمند شوند.این رویکرد برنامه 
ریزي شهري را به تنهایی براي سا ماندهی سکونت گاهاي غیر رسمی کافی نمی داند و توجه 

در ك  عمده اش معطوف به عملکرد وکنش بخش مردمی است. رویکرد اجتماع از طریق
اجتماع وتمرکز وتوجه به اولویتها ونیازهاي مردم بعنوان ابزاري در سیاستهاي کاهش فقر 

، منجر به اعتماد و اطمینان بیشتر به اثر  شهري تلقی می شود.رویکردهاي اجتماعات محلی
بخشی وپیامدهاي مثبت آن شده وبه افزایش میزان حمایت مردم از سیاست ها وبرنامه هاي 

اهش فقر می شود.دخالت اجتماعات محلی در فرایند توسعه سکونت گاهاي غیر راهبردي ک
رسمی در چارچوب یک اقدام مشارکتی همچون ساز وکارهاي توسعه اجتماع محور، ضمن 
پیوتند بین نیازههاي اجتماعی با سازمان فضایی،منجر به استقبال براي مشارکت در برنامه 

شد. نتایج تجلیل هاي آماري  نیزحاکی از آن است که از  توسعه و استقبتال از نتایج آن خواهد
، مشارکت و Beta=43/0) و ضریب F=5/3نظر جامعه آماري لزوم توجه به دیدگاه مردم (

) T=9/2تعامل و مشارکت در تصمیم گیري و اجرا ( B/=2/2مشورت با مردم در برنامه ریزي ها 
عی است که ضرورت رویکرد برنامه از جمله متغیرهاي اجتما 000/0در سطح معنی داري 

اجتماع محور را در سکونت گاههاي غیر رسمی اشکار می سازد.از این رو ضرورت دارد که با 
بهره گیري از برنامه ریزي شهري مبنی بر رویکرد توسعه اجتماع محور سیاستهاي کاهش فقر 

  شهري اتخاذ گردد. 
  

  فقر شهريراهبردهاي ارتقاءبخشی وپیشگیري از بازتولید 
رویکرد اجتماع محور مکانیسمی موثر براي توسعه از طریق همیاري و ارتقابخشی اجتماعات 

  محلی است. لذا رویکرد راهبردهاي اجتماع محور در محورهاي ذیل ضروري به نظر می رسد:
بهره گیري از اجتماعات محلی جهت مشارکت در آگاهی، تصمیم سازي در مراحل مختلف  -

 توسعه محلهبرنامه هاي 
 هاي خود جوش محلی در ایجاد همبستگی اجتماعی وحفظ هویت محله ايتقویت تشکل -
شناخت پتانسیل هاي توسعه، دسترسی به اطالعات در مورد تصمیمات محلی، افزایش سطح  -

 مشارکت اجتماعی کاهش آسیب هاي شهري
 ونديآموزش ساکنین و ارتقاي آگاهی آنها در مورد قوانین زندگی شهري و شهر -
بستر سازي براي ارتقاي شرایط محیطی به نحوي پایدار و فراگیر در جهت رشد سالمتی،  -

 امنیت، کرامت انسانی
 اجراي طرح هاي توانمندسازي براي کنترل و تغییر وضعیت ساکنان -



  1393 پاییزم، هفتي سال دوم، شمارهریزي شهري، فصلنامه مطالعات برنامه..... ....................124
  
 

  منابـع
 حاشیه نشینی و راهکارهاي ) 1383( ، بریمانی فرامرز و نصیري یوسفزاده، عیسیابراهیم

  .122-145مورد کریم آباد زاهدان، مجله جغرافیا و توسعه صص  تعدیل آن،
 ،گاه غیر رسمی مرور کوتاه تجربه توانمند سازي سکونت )1389(کیومرث ایراندوست

  .60- 73صص20توسعه شماره  مجله جغرافیا و کرمانشاه،
  فقراي شهري و دردسر تئوري، فصلنامه پژوهشی رفاه  )1387(اسکندري دو رباطی، زهرا

 .153-140صص615اجتماعی، سال دوم، شماره 
  سال دوم، شماره  –هاي فقر شهري، مجله رفاه اجتماعی چالش )1387(جواهري پور، مهرداد

 .111-128صص 6
 کاربرد متدلوژي گروههاي بحث  )1385( ، توکلی مرتضی و هودسنی هانیهرفیعیان، مجتبی

صص  26در مطالعات توانمد سازي محالت غیر رسمی شهري، نشریه هنرهاي زیبا، شماره 
56 -47. 

  33طرح تفصیلی شهر زنجان، معاونت عمران و شهرسازي صص  )1388(شهرداري زنجان-
12. 

  شکل گیري و گسترش اسکان غیر رسمی، علل )1384( محمدي علیرضاصرافی، مظفر و 
 1چالش ها و راهبردها در شهر زنجان، نشریه دانشکده علوم زمین، ویژه جغرافیا شماره 

 .2- 25صص
  مطالعات ارتقاء و توانمند سازي بافت هاي فقرنشین شهري، مجله ) 1387(کلهرنیا، بیژن

 .30- 48صص22هفت شهر ، شماره
  محور ساز و کاري براي ساماندهی  -توسعه اجتماع )1387( و روستا مجیدمحمدي، علیرضا

  50-64صص22سکونت گاههاي غیر رسمی، مجله هفت شهر شماره 
  س و مسکن استان نتایج سر شماري عمومی نفو )1385، 1375، 1365(مرکز آمار ایران

  .زنجان، شهر زنجان
  سازي شهري مطالعه امکان سنجی نهادینه سازي فرایند به) 1387(مهندسان مشاور آمایش

  .2-77در ایران، (گزارش مرحله اول)، شرکت عمران و بهسازي شهري صص
  تجدید نظر در طرح تفضیلی شهر زنجان، مطالعات  )1384(مهندسان مشاور، آمایش

  .4-79اقتصادي و اجتماعی صص
  گاههاي غیر سند توانمندسازي و ساماندهی سکونت )1383(وزارت مسکن و شهرسازي

  .3- 90زمان عمران و بهسازي شهري صصرسمی، تهران، سا
 Alaming, B (2010) The urbun poverty and challenge, UK, London 

 Albert, G (1986)  Development ofcontexof planning.University of illions. 

 Alvin, B (2010) Urban planning and housing in third world; London. 

 A kayo, F (2010) Slums in Africa, (new approach) World Bank. 



  125.....................................تحلیل چالشهاي فقر شهري و راهکارهاي ارتقاءبخشی با رویکرد اجتماع محور
 

 
 

 Baykal, N(2010) urban poverty in Asia, China,Singnoya Press. 

 Crayon, S (2010) The solution and problems for housing the poor; 
University of Sheffield. 

 Davis, M (2006) Planet of slums, New York .Verso. 

 Everatt, D (2005) Community development in south. New York. 

www.world bank.org /afr /wps/index.htm 2009/6/20 Africa 

 Kral, G (2010) Toward new paradigm for urban settlement; University of 
Illinois Press.  

 Manfel, H (2010) Housing the urban poor policy; London and Newjersy. 

 Padina, B (2008) Third world and problems for housing; University of 
Sheffield. Dehli 

 Savar, S (2010) City and region, Dehli, Graven 

 Sikron, F (2010) Poverty reduction in third world, Bank, Ohayo 
University. 

 UN-Habital (2007) Accommodating people in the Asia – Pacific Region. 
 

 


