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Extended Abstract
Introduction
Empowerment with emphasis on social actions is one of the influential approaches in promoting
and organizing informal settlements that require the involvement of all stakeholders as well as
the establishment of facilitation offices within these settlements in order to achieve the desired
goals realistically. Given the subject's importance, the present study's purpose is to present a
model of empowerment of informal settlements in the Tabriz metropolis area based on a
partnership and facilitation approach. The informal settlement has been one of the problems of
the Tabriz metropolis since 1340 because of the black spot in the Tabriz city. In the metropolis
of Tabriz, immigrants have managed to build a living place, working and socializing informally.
People who have not been integrated into the city for some reason have inevitably chosen to live
on the outskirts of cities and informal lands. This way of living in Tabriz is increasing rapidly.
The most important of these textures are parts of the north of the city (Beheshti, Seylab, Idelo),
northwest of the city (Tabriz Grand Park), south of the city (end of Maralan and Taleghani
streets), and southwestern part of the city (Akhmaqaye neighborhood). They show that they are
expanding rapidly with their mechanism. The area of this type of settlements in Tabriz is 400
hectares, with a population of over 450,000. The flats of these settlements have given the Tabriz
metropolitan figure a bad view of the palace through tasteful and bohemian structures. Their
main features are the setting up of some inappropriate lands with steep slopes and very irregular
topography. Complete irregularities in the communication network, narrow passageways,
extraordinarily small pieces and lack of urban facilities and non-residential uses and physical
disruption to the main city are characteristics of the informal settlement areas of the Tabriz
metropolis. Adverse landscape, low levels of public health, lack of formal employment and
adequate income, the existence of small sub-cultures, population density, lack of educational
and welfare facilities, low levels of literacy and education, addiction, cultural consequences,
housing confidence in natural disasters, development of negative environmental impacts, and
lagging in sustainable development are the major problems of these settlements.
Methodology
The research method in the present study is applied in terms of purpose and descriptiveanalytical in nature, which for data analysis has been used of structural equation analysis model
in Amos software. The statistical population of the study also includes citizens of informal
settlements and managers, officials and experts on urban issues, as well as academic elites,
which the sample size of citizens based on Cochran's formula is 384 people. Due to the
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uncertainty of the statistical population of managers and elites, Cohen's formula at 95%
confidence level was used to determine the sample size and the statistical sample size was
estimated 100 people.
Discussion
The formation of economic and spatial dichotomy, especially after the land reform, has
increased the process of urbanization and consolidated numerous problems, including poverty,
homelessness and homelessness, and the formation and expansion of informal settlements in the
Tabriz metropolis. These settlements comprise about one-third of the population of the Tabriz
metropolitan area that experiences adverse conditions in various social, economic, cultural,
environmental and physical dimensions. In order to organize and enhance these settlements and
empower them in different dimensions, there is a need to have a good understanding of the
existing situation and mobilize all stakeholders and take advantage of indigenous-local facilities.
Based on the results of the data analysis and research data, it can be said that institutional
capacity building, institutional synergy and socialism emphasize the flexibility of urban
management, emphasis on new attitudes, reliance on relativism, cognitive deliberation, and
targeted deliberation, improving public attitudes. The establishment of local institutions, interinstitutional interaction and participation, adoption of diverse approaches in the management
system, strengthening of local-local mechanisms and utilization of public involvement in the
regulation and control of resources are essential prerequisites for achieving participation and
facilitation. Participation and facilitation also enhance local community confidence and selfreliance in resolving local problems, empowering people and NGOs, organizing local
communities to address their problems and issues, and improving public confidence and
responsibility. Together, promote people's outreach to social neighborhoods and interact with
urban actors, improve residents' social relationships, engage people in planning decision
making, enhance local development knowledge and skills, and analyze community
mobilization. Local, increase knowledge and skills and frame The Local Development
Authority (LEA) team needs assessment and prioritization and enhances the local development
agency's knowledge, skills, and capabilities on defining, implementing, and evaluating
interventions and plans for empowering informal settlements in the Tabriz metropolitan area.
Conclusion
The findings of the study indicate that the most impact on participation and facilitation approach
is related to institutional capacity building with a coefficient of 0.81. After that, institutional
synergy and socialism were respectively coefficients of 0.62 and 0.57. The results also show
that participation and facilitation can enhance local community confidence and self-reliance in
resolving local problems, empowering people and nongovernmental organizations, organizing
local communities to address their problems and issues, and improving public trust and
authorities have a key role to play in empowerment the informal settlements of the Tabriz
metropolis.
Keywords: Empowerment, Informal Settlements, Participation, Facilitation.
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چکیده
توانمندسازی با تأکید بر اقدامات اجتماعی یکی از رویکردهـای تأثیرگـذار در ارتقـاء و سـاماندهی سـکونتگاههای
غیررسمی محسوب میشود که نیازمند بهرهگیری از مشـارکت تمـامی ذینفعـان و همننـین شـکلگیری دفـاتر
تسهیلگری در بطن این سکونتگاهها بهمنظور تحقق اهداف موردنظر بهصورت واقعبینانه است .با توجه به اهمیـت
موضوع ،هدف از این پژوهش ارائه الگوی توانمندسازی سـکونتگاههای غیررسـمی کالنشـهر تبریـز بـر مبنـای
رویکرد مشارکت و تسهیلگری میباشد .روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظـر هـدف کـاربردی و ازنظـر ماهیـت
توصیفی–تحلیلی بوده که برای تجزیهوتحلیل اطالعات از مدل تحلیـل معـادالت سـاختاری در نرمافـزار Amos
استفادهشده است .جامعه آماری پژوهش نیز شامل شهروندان سـکونتگاههای غیررسـمی و مـدیران ،مسـئوالن و
کارشناسان مسائل شهری و همننین نخبگان دانشگاهی بوده که حجم نمونه شهروندان بر مبنای فرمول کوکران
 311نفر و با توجه به مشخص نبودن حجم جامعه آماری مدیران و نخبگان ،از فرمول کوهن در سـطح اطمینـان
 32درصد برای تعیین حجم نمونه استفادهشده و حجم نمونه آمـاری  011نفـر بـرآورد گردیـده اسـت .یافتـههای
پژوهش حاکی از آن اسـت کـه بیشـترین تأثیرگـذاری بـر تحقـق رویکـرد مشـارکت و تسـهیلگری مربـو بـه
ظرفیتسازی نهادی با ضریب  1/10میباشد .پسازآن نیز همافزایی نهادی و اجتماعگرایی به ترتیب بـا ضـرایب
 1/15و  1/27قرار دارند .همننین نتای پژوهش نشان میدهد مشارکت و تسهیلگری میتواند بـا تقویـت سـطح
اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خـود در رفـع مشـکالت محلـی ،تفـویض اختیـار بـه مـردم و سـازمانهای
غیردولتی ،سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکالت و مسائل مبتالبه خود و بهبود اعتماد مردم و
مسئوالن نقش اساسی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز داشته باشند.
واژگان کلیدی :توانمندسازی ،سکونتگاههای غیررسمی ،مشارکت ،تسهیلگری.
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مقدمه
سکونتگاههای غیررسمی بهمثابه یکی از چهرههای بارز فقر شهری درون یا مجاور شهرها (بهویژه شـهرهای بـزرد) بـه
شکلی خودرو ،فاقد مجوز ساختمان و برنامه رسمی شهرسازی شکلگرفته (زادولـی خواجـه 5:0337،بـه نقـل از صـرافی،
 )2:0317و افراد مهاجر فقیـر و افـراد کمدرآمـد اولـین خانـه خـود را در آنجـا بناکردهانـد (اصـغری زمـانی و همکـاران،
 .)075:0331این سکونتگاهها نهتنها با توجه به شرای ناسالم زندگی و ازدحام بیشازحد جمعیت (ضعف بهداشت عمـومی
و افزایش مسائل اجتماعی) مشخصشدهاند؛ بلکه همننین ناامنی و آسیبپذیر بودن زیستی این محی ها در برابر بالیای
طبیعــی نیــز از ویژگــی بــارز ایــن ســکونتگاهها محســوب میشــود ( ;Güzey,2016:42; Lall et al,2008:57

 .)Ozener,2010:436تاکنون رویکردهای متعددی (اقدامات بولدوزری و پاكسـازی ،پـذیرش و ادغـام آنهـا در بافـت
شهر ،اقدامات موردی و موضعی بر پایه تهدید ،بهسازی و  )...برای برخورد با این پدیده بـه وجـود آمـده اسـت (ملکـی و
همکاران 05:0337،به نقل از  ،(Turner,1982:163که سیر تحول این رویکردها ،الگویی مبتنی بر پذیرش و اسـتفاده از
منابع درونی این اجتماعات تحت عنوان توانمندسازی که نـهتنها شـامل محـی فیزیکـی ،بلکـه دربرگیرنـده بخشهـای
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با ایجـاد انگیزههـایی از سـوی منـابع دولتـی بـوده اسـت ( ;Roberts et al,2017:103

 .)Rizzo,2017:86توانمندسازی ،ایجاد چارچوبهای قانونی ،نهادی ،اقتصادی ،مالی و اجتماعی بـرای افـزایش کـارایی
اقتصــادی و کارآمــدی اجتمــاعی در توســعه ســکونتگاههای غیررســمی اســت ( .)Pugh,2000:328حاصــل رویکــرد
توانمندسازی ،توسعه اجتماع محلی با نگرش پایین به باال بوده و زیربنای این امر نیز بهرهمنـدی از مشـارکت سـاکنان و
قابلیتهای درونزای اجتماع این سکونتگاهها است (ملکی و همکاران .)05:0337،در این رویکرد ،برای ظهـور مشـارکت
در سطوح مختلف ،بر جامعه مدنی تأکید میگردد که نقشی محوری در ارتقای اسـتانداردهای زنـدگی اقشـار کمدرآمـد و
تمرکززدایی در مشارکت ایفا میکند .ازاینرو باید گفـت کـه توانمندسـازی اجتمـاع محلـی و توسـعه محلـی ،رویکـردی
غیرمتمرکز و مشارکتی است (محمدیدوست و همکاران ،)017:0337،کـه عـالوه بـر مشـارکت در ساختوسـاز و بهبـود
محله ،ضرورت درگیر شدن خود ساکنان محله در تصمیمسازی و فرآیند برنامـهریزی بـرای تعیـین اولویتهـای اقـدام و
حمایت در اجرا را ضروری میداند .در ایران سالهای متمادی است کـه مقولـه توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی
مطرح بوده ،اما به دالیلی همنون عدمتشخیص متولی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ،تحـول عمـدهای را دربـر
نداشته است .از طرفی نگرشِ بخشی ،باال به پایین و بدون بازخورد نقش مردم در فرایند برنامـهریزی و تهیـه طرحهـای
توانمندسازی و به عبارت کلی حاکمیت رویکرد تکنوکراسی در نظام مدیریت و برنامهریزی شهری موجب شده اسـت کـه
طرحهای مذکور به اهداف موردنظر دست نیابند .بدین منظور میتوان عالوه بر تأکید در تغییر رویه به رویکـرد مشـارکتی
(مشارکت تمامی ذینفعان) ،به ایجاد حلقه میانی بین سـازمانهای متـولی امـور شـهری و سـاکنان منـاطق غیررسـمی
بهعنوان اصلیترین مسئله اشاره کرد .در این راستا ،یکی از مظاهر جلب مشـارکت شـهروندان در توانمندسـازی محـالت
غیررسمی ایجاد دفاتر تسهیلگری است .دفاتر تسهیلگری با بهرهگیری از مشارکت مردم در زمینههای سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی میتواند مهمترین مقوله در فرایند توسعه محلهای محسوب گـردد ) .(Amado et al,2009:559بـا توجـه بـه
اهمیت موضوع توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و تأکید بـر رویکـرد مشـارکت و همننـین شـکلگیری نهادهـای
تسهیلگر ،این تحقیق به دنبال ارائه الگوی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کالنشـهر تبریـز بـر مبنـای رویکـرد
مشارکت و تسهیلگری است .در راستای ضرورت تحقیق نیز میتوان عنوان کرد که سـکونتگاههای غیررسـمی بـهعنوان
یکی از مشکالت و معضالت کالنشهر تبریز از سال  0311به بعد چون لکه سـیاهی در کالبـد شـهر تبریـز نمایـان شـد
(اصغری زمانی و همکاران .)501:0332،در کالنشهر تبریز مهاجران با شیوهای غیررسمی موفق به سـاخت جـایی بـرای
زندگی ،کار و معاشرت شدهاند و افرادی هم که بنا به دالیلی در مرکز شهر ادغام نشدهاند بهناچار زندگی در حاشیه شهرها

اصغری زمانی و زادولی خواجه  /الگوی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری...

137

و زمینهای غیررسمی را برگزیدهاند .این شیوه سکونت ،در شهر تبریز با سرعت فزایندهای افزایش مییابـد .از مهمتـرین
این بافتها میتوان به بخشهایی از شمال شهر ،بخش شمال غرب شهر ،بخش جنوب شهر و بخش جنوب غربی شـهر
اشاره نمود که با مکانیسم خاص خود ،بهسرعت در حال گسترشاند (زادولی خواجـه .)3:0337،برپـایی در برخـی اراضـی
نامناسب با شیبهای تند و توپوگرافی بسیار نامنظم ،بینظمی کامل در شبکه ارتباطات ،معابر تنـگ ،کـوچکی فوقالعـاده
قطعات و نبود امکانات شهری و کاربریهای غیرمسکونی و گسست کالبدی با شهر اصلی از ویژگیهای پهنههای اسکان
غیررسمی کالنشهر تبریز است؛ همننین سیمای نامطلوب ،پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سالمتی ،فقـدان شـغل
رسمی و درآمد کافی ،وجود خردهفرهنگهای خاص مناطق کوچک ،تراکم جمعیت ،فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و
رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیالت ،اعتیاد ،پیامدهای فرهنگـی ،مسـکن غیرقابـل اطمینـان در برابـر حـوادث
طبیعی ،توسعه آثار منفی زیستمحیطی و عقب ماندن از توسعه پایدار و  ...از مسائل و مشکالت عمده ایـن سـکونتگاهها
میباشد .همننین ناکارآمدی سیاستهای نظام مدیریتی موجود و نیاز به تغییر در رویههای برخورد با این سـکونتگاهها از
دیگر ضروریات تحقیق حاضر محسوب میگردد .بنابراین ،با توجه به اهمیـت و ضـرورت تحقیـق و اهـداف مطرحشـده،
پاسخگویی به پرسش زیراساس کار پژوهش حاضر میباشد:
مهمترین عوامل تأثیرگذار بـر تحقق پـذیری رویکـرد تسـهیلگری و مشـارکت در راسـتای توانمندسـازی سـکونتگاههای
غیررسمی کالنشهر تبریز کداماند؟
در راستای موضوع موردمطالعه پژوهشهای متعددی انجامگرفته است که قابلذکر است که تأکید بر تحققپذیری رویکرد
تسهیلگری و مشارکت در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی خـ پژوهشـی و نـوآوری پـژوهش حاضـر در راسـتای
موضوع موردمطالعه میباشد .مشکینی و همکاران ( ،)0331در پژوهشی تحت عنوان ساماندهی سکونتگاههای غیررسـمی
با شیوه توانمندسازی در محله باباجعفری باقرشهر به این نتای دستیافتهاند کـه مهمتـرین راهکارهـای سـاماندهی ایـن
محله افزایش هماهنگی بین نهادهای مدیریت شهری ،افزایش توان اقتصادی خانوارها با استفاده از صندوق تعاونی و وام،
ارتقاء ساختار کالبدی و افزایش دسترسیها و همننین استفاده از رویکرد مشارکتی در برنامههای توانمندسـازی میباشـد.
داداشپور و همکاران ( )0330در تحقیق خود بـه بررسـی نقـش توانمندسـازی سـاکنان در بهسـازی کالبـدی–محیطـی
سکونتگاههای غیررسمی در محدوده شرق کال عیدگاه شهر سبزوار پرداختهاند .نتای تحقیق نشان میدهد کـه در درجـه
اول توانمندسازی نهادی ،سپس توانمندسازی اجتماعی و در درجـه بعـدی توانمندسـازی اقتصـادی میتوانـد در افـزایش
مشارکت ساکنان در برنامههای بهسازی کالبدی–محیطی مؤثر باشد .مشکینی و همکاران ( ،)0331در پژوهش با عنـوان
توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی شهر ابهـر بـه ایـن نتـای دسـتیافتهاند کـه مهمتـرین راهکارهـای
توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاهها در محدوده موردمطالعه ایجاد زمینه فعالیت و اشتغال جمعیت جـوان محلـه در
جهت کاهش فقر و آسیبهای اجتماعی ،بهکارگیری تفکرهای اصالحگرا و توسعه از پایین بـه بـاال در مـدیریت شـهری
برای بهسازی و نوسازی مسکن محله و باال بردن کیفیت زندگی محلهها از طریـق تزریـق امکانـات زیسـتی و خـدمات
موردنیاز زندگی ساکنان آن میباشند .صفرآبادی و همکاران ( )0332با بررسی رویکردهای توانمندسازی مناطق حاشیهای
شهری در سکونتگاههای غیررسمی حسـنآباد یـزد ،بیـان داشـتهاند کـه مهمتـرین راهبردهـای ارتقـای سـکونتگاههای
غیررسمی موردمطالعه بهینهسازی فضاهای اجتماعی و تفریحی ،مناسبسازی تردد پیاده و سواره ،هماهنگی میانبخشـی
ارگانهای مدیریت شهری و برقراری ارتبا دو سویه میان مردم و مسئوالن شهری ،تعریف و تبیـین اشـتغال گروههـای
شغلی در جهت استفاده از تسهیالت موردنیاز و پوششهای بیمهای و  ...میباشد .همننین منشـاوی0و همکـاران ()5100
در پژوهش خود تحت عنوان توانمندسـازی الگـویی در راسـتای توسـعه پایـدار سـکونتگاههای غیررسـمی و بـا بررسـی
1 . Menshawy

138

مجله آمایش جغرافیایی فضا ،دورۀ  ،12شمارۀ  ،1پیاپی  ،43بهار 1401

اسکندریه/مصر به این نتای دستیافتهاند که راهکارهای دستیابی به توسعه پایـدار بـر مبنـای رویکـرد توانمندسـازی در
محدوده موردمطالعه تأمین زیرساختهای اساسی مانند آب ،برق ،امنیت و  ،...حذف یـا کـاهش خطـرات زیسـتمحیطی،
تأمین امنیت تصرف ،ایجاد سرما یه اجتماعی و بهبـود چـارچوب سـازمانی بـرای حفـ آن و  ...میباشـد .فـاروك

حسـن0

( )5105در مطالعهای تحت عنوان بازآفرینی بهعنوان رویکردی نوین در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر
قاهره ،با این نتای دستیافتهاند که بازآفرینی شهری ،یعنی شکلی ساده از نوسازی و توانمندسازی که موجب بازسـازی و
نوسازی اقتصاد شـهری ،تعـامالت اجتمـاعی و افـزایش برابـری بـین شـهروندان میشـود؛ روشـی بـرای حـل مسـائل
سکونتگاههای غیررسمی بهخصوص در بخش مرکزی قاهره میباشد .آمادو5و همکـاران ( )5101در مطالعـه خـود تحـت
عنوان الگوی یکپارچه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با تأکید بر رویکرد باززندهسازی ،بیان داشتهاند کـه یکـی از
راهکارهای ارتقاء و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی مشارکت بین بخش دولتی ،خصوصی و سـاکنان ایـن منـاطق
میباشد .رویکردی که مکانیسمهای باززندهسازی یعنی نقشها و روشهایی را که هر یـک از ذینفعـان در ایـن فرآینـد
دارند ،معین و از آنها حمایت میکند .مینیانی و آسانو )5103(3در تحقیقی با عنوان توانمندسازی کالبدی سـکونتگاههای
غیررسمی در کویین اوتارا1/اندونزی ،به این نتای رسیدهاند که سه اصل اولیه در توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی
محدوده موردمطالعه عبارتاند از؛ اول :ساماندهی معابر بهعنوان سیستمهای بنیادی که اسکان را سـاختار میدهنـد ،دوم:
ایجاد فضاهایی بهمنظور مشارکت و اجتماعگرایی ،و سوم :توجه به هویتمندی و زیباییشناسی بافت کالبدی .در راسـتای
دستیابی به توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی موردمطالعه و بهسازی و نوسازی بافـت کالبـدی و مسـاکن نیـاز بـه
مشارکت جامعه ذینفع و همننین بخش دولتی و خصوصی ضـروری میباشـد .اسـلِتو2و همکـاران ( ،)5103در پـژوهش
خود به بررسی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی سانتو دومینگو1/جمهوری دومینیکن با تأکیـد بـر رویکـرد مـدیریت
یکپارچه استراتژیهای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که ادغـام
این سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای در مـتن شـهر ،بهرهمنـدی از نیروهـای بـومی و محلـی هماننـد سـازمانهای
مردمنهاد ،دولت محلی و منطقـهای و همننـین تحقـق رویکـرد مـدیریت یکپارچـه در ارگانهـای ادارهکننـده شـهر بـا
ظرفیتسازی و همافزایی نهادی میباشـد .گوالبـا و چیگبـو ،)5151(7نیـز بـه بررسـی نقـش مشـارکت در توانمندسـازی
سکونتگاههای غیررسمی تانزانیا با تأکید بر برنامهریزی کاربری زمین پرداختهاند .یافتههای پـژوهش نشـان میدهـد کـه
استراتژیهای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی تانزانیا بر مبنای رویکـرد مشـارکت در بُعـد کالبـدی و برنامـهریزی
کاربری زمین ،بهینهسازی فضاهای شهری در راسـتای بهبـود تعـامالت اجتمـاعی ،مناسبسـازی تـردد پیـاده و سـواره،
هماهنگی میانبخشی ارگانهای مدیریت شهری و برقراری ارتبا دوسویه میان مردم و مسـئوالن شـهری و در مرحلـه
نهایی نیز ساماندهی کاربری اراضی محدوده با مشارکت شهروندان و حمایت بخش خصوصی و دولتی میباشد.
مبانی نظری
اسکانهای غیررسمی شامل سکونتگاههایی است که خارج از برنامه رسمی ایجادشدهاند .این نوع اسکان ،منطقه مسکونی
گروههای کم درآمدی است که در بازار رسمی مسکن جایی ندارند؛ درنتیجه بـه بـازار غیررسـمی مسـکن روی میآورنـد
(مصیبزاده و محمودیآذر 015:0331،به نقل از  )Satterthwaite,2001همننین اسکان غیررسمی ،پدیدهای جغرافیایی
. Farouk Hassan
. Amado
. Michiani & Asano
. Kuin Utara
. Sletto
. Santo Domingo
. Gwaleba and Chigbu
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است که در آن الگوی سکونت نتیجه نابرابریهـای فضـایی در مقیاسهـای مختلـف و ضـعف برنامـهریزی ،در سـطوح
منطقهای و ملی میباشد که نتیجه آنها در شهر نمود یافته است (دویران .)3:0311،سکونتگاههای انسـانیای کـه هـیچ
سازشی با الزامات قانونی ندارد و بدون فرایندهای رسمی مالکیت قانونی ،انتقال مالکیـت ،ضـواب سـاخت و برنامـهریزی
شهری ساختهشده است ) .(Vienna Declaration,2004:1این سکونتگاههای نابسامان به گسست کالبـدی پـارهای از
نواحی مسکونی از پیکره کل شهر و کاهش میزان برخورداری از خدمات شهری-اجتماعی و کیفیت سـکونت و همننـین
به حاشیه رانده شدن پارهای از گروهها میشود .همننین در بستر این سکونتگاهها انواع ناهنجاریهای اجتماعی و مسائل
و مشکالت اقتصادی ،کالبدی ،زیستمحیطی و فرهنگی نمایان است .در این راستا ،بهمنظور مواجهه با ایـن سـکونتگاهها
طی دورههای مختلف رویکردهای متعددی مطرح گردیـده کـه تکامـل ایـن رویکردهـا توانمندسـازی0میباشـد .راهبـرد
توانمندسازی در اواخر دهه  ،0371بهعنوان شیوهای جدید از جانب بانک جهانی و سازمان ملل متحد و مؤسسه بینالمللی
ایاالتمتحده 5مطرح شد ،که بر بسی تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای ایجـاد مسـکن و بهبـود شـرای
زندگی افراد تأکید دارد تا آنان شرای زندگی خود را بـا توجـه بـه اولویتهـا و نیازهایشـان بهبـود بخشـند ( & Astuti

 .)Prasetyo,2014:549توانمندسازی در مفهوم عام خود سه جنبه کلی را دربر میگیرد .اول در چـارچوب توانمندسـازی
بازار ،که در تبعیت از سیاستهای نئولیبرالیسم ،دخالت فعال دولت در تخصیص و تولیـد کـاال و خـدمات و کنتـرل بـرای
ایجاد اشتغال و استفاده از درآمدها و یارانهها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی برابر به خدمات را به همـراه داشـت .در
اینجا کنترل برنامهریزی برای دستیابی اهداف توسعه در شهر و تأمین منافع ملی و حمایت از مصرفکننده در برابر بازار
موردتوجه است .دومین شکل توانمندسازی ،توانمندسازی سیاسی است که دگرگونی سـاختار و کارکردهـای محلـی را در
ارتبا با بازار و اجتماع دنبال میکند .توانمندسازی سیاسی از راه تمرکززدایی اداری-اجرایی ،دمـوکراتیزه کـردن ،اصـالح
نهادی و مدیریتی ،بهکارگیری سازمانهای غیردولتی و سازمانهای مبتنی بر جوامع محلـی و نیـز برگزیـدن راهبردهـای
توانمندسازی بازار و اجتماع ،در پی رفع موانع سیاسـی و اجرایـی اسـت ( .)Khalifa,2015:1153توانمندسـازی سیاسـی
عمدتاً با مفهوم حکمروایی خوب پیوند میخورد که از سوی بسیاری از مؤسسات بینالمللـی تـروی میشـود .حکمروایـی
خوب نیز مستقیم با برنامههایی که کارایی و اثربخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریـق تعـدیل سـاختاری مـدیریت
دولتی دنبال میشود ،در ارتبا است .سومین شکل توانمندسازی ،توانمندسازی اجتماع محلی است که از سوی دولتهای
محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوششهای سازمانهای اجتماع محلی و محله محور برای نوآوری ،برنامهریزی و
اجرای طرحهای آنها از راه اصولی همنون تعیین هدف و مسیر توس خود اجتماع 3،سازماندهی توسـ خـود اجتمـاع1و
مدیریت فرآیند توس خود اجتماع2دنبال میشود .سیاستهای توانمندسازی بر اصول تفویض اختیار مبتنی است و اینکـه
تصمیمات مربو به سرمایهگذاری در منابع توسعه اقتصادی ،اجتماعی و مادی داخلی بایـد در پـایینترین سـطح کـارایی
باشد و برای اکثر فعالیتهای ارتقا بخشی ،پایینترین سطح اثربخشی و کارایی ،سطح اجتماع محلی و محله اسـت (Un-

 .)habitat,2009:1از این جنبه ،مفهوم برنامهریزی برای توسعه فق به برنامهریزی فیزیکی و کالبدی محدود نمیشود و
محور توسعه شهری ،بُعد توسعه انسانی است که نیازمند شناخت ساکنان و شهر آنهاست .ایـن بـدین مفهـوم اسـت کـه
فقــرای شــهری بایــد در راســتای بــه عهــده گــرفتن نقشــی اساســی در راهبردهــای توســعه شــهری توانمنــد شــوند
( .)Garau,2005:44همننین در راستای تحقق رویکردهای توانمندسازی نیاز به برنامهریزی و مدیریت پـایین بـه بـاال،
مشارکتی و تأکید بر تسهیلگری احسـاس میگـردد .مـدیریت مشـارکتی عبـارت اسـت از نظـامی کـه طـی آن ،بازتـاب
. Enabaling
). UNITED STSTES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAFD
. self determination
. self organization
. self management
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ارزشهایی ،در فرآیند برنامهریزی ،اجرا و ارزیابی عینیت مییابد که این ارزشها عبارتانـد از :امکـان بیـان دیـدگاههای
شهروندان درباره اقدامات مـدیریت ،پیمـان همکـاری بـین مـردم و تصـمیم گیـران ،در نظـر گـرفتن منـافع و نیازهـای
مشارکتکنندگان ،ایجاد تسهیالت برای مشارکت کردن مشارکت جویان ،در گیرکردن مشارکت جویـان در تعریـف راه و
رسم مشارکت ،فراهم کردن اطالعات موردنیاز مشارکت جویان برای مشارکت و تعیین چگونگی اثرگـذاری درون دادهای
مشارکتجویان در تصمیمها .هنگامیکه مدیریت مشارکتی پا به گستره مدیریت شهری میگذارد ،میتوان آن را اینگونه
بیان کرد که :مدیریت مشارکتی شهری یعنی ،توانمندسازی شهروندان بهمنظور مداخله در فرآیند تصـمیمگیری مـدیریت
شهری .بایستگی مدیریت مشارکتی شهری آن گاهی برجستهتر خواهد شد که دریابیم از یکسو قدرت و ثـروت همیشـه
در قبضه معرفت بودهاند و امروزه این چیرگی آشکارتر شده است .و از سوی دیگر ،اطالعات در اختیار افراد اسـت و بُـروز
آن وابسته به همکاری فعال آنهاست (صادقی و رهنمـا .)070:0335،افـزون بـر ایـن ،مفهـوم شـهروندی بـه مشـارکت
شهروندان در امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و اداره شهر خویش وابسته است .منظور از تسهیلگری ،نیـز آسـان کـردن
موفقیت یک گروه است که ممکن است باهدفی خاص گرد هم آماده باشند .دراینبین ،تسهیلگر کسی هست که بـااطالع
کامل از روندها و تعامالت بین گروه ،دانش خود را به کار میبندد تا ساختار الزم را برای گروه فراهم آورد تا در کمتـرین
زمان ممکن ،بهترین نتیجه به صورتی مشارکتی حاصل آید .با این مفهوم ،تسهیلگر ،سـاده کننـده فرآینـد توسـعه اسـت.
جامعه هدف در توانمندسازی و ارتقای سکونتگاههای غیررسمی معموالً جامعهای محروم شکل میدهند کـه در آن افـراد
بهندرت بهصورت خودجوش در جهت توانمندسازی گروهی اقدام میکنند .به همین منظور وجود فرد ،گروهی یا نهادی در
محله که بتواند فرآیند را به جریان بیندازد و تسهیل کند ،ضروری است .تسهیلگر با استفاده از روشهای گوناگون ،فرآیند
توسعه محلی را با مشارکت سایر بازیگران توسعه ،طراحی میکند و با اجرای آن کمک میکند تـا سـاکنان محلـه بـرای
بهسازی محی پیرامون خود فعالیت کنند (محمدی و همکاران.)17:0335 ،

شکل شماره  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است کـه بـهمنظور جمـعآوری
دادهها و اطالعات از روش اسنادی -میدانی (پرسشگری) استفاده گردیده است .بدین منظـور ،ابتـدا بـا مراجعـه بـه اسـناد
(ادبیات پـژوهش) مهمتـرین مؤلفـههای تأثیرگـذار بـر تحققپـذیری رویکـرد مشـارکت و تسـهیلگری در توانمندسـازی
سکونتگاههای غیررسمی شناسایی و سپس به منظور بررسـی ایـن رویکردهـا و تأثیرگـذاری آن در حـوزه سـکونتگاههای
غیررسمی کالن شهر تبریز از مسـئوالن ،مـدیران و نخبگـان دانشـگاهی درگیـر بـا بحـ توانمندسـازی سـکونتگاههای
غیررسمی و همننین شهروندان پرسشگری بهعملآمده است .با توجه به مشـخص نبـودن تعـداد حجـم جامعـه آمـاری

اصغری زمانی و زادولی خواجه  /الگوی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای رویکرد مشارکت و تسهیلگری...

141

مدیران و نخبگان از فرمول کوهن در سطح اطمینان  32درصد برای تعیین حجم نمونه استفادهشده است.
فرمول کوهن:

در این فرمول  Zیک مقدار ثابت است که به فاصله اطمینان و سطح خطا ( )αبستگی دارد .بـا توجـه بـه تعیـین فاصـله
اطمینان  32درصد بنابراین  dبرابر  1/12و  Zبرابر با  0/31میباشد S .نیز واریانس نمونه اولیه میباشد که با پرسشگری
از  51نمونه اولیه از حجم نمونه به دست میآید .بر مبنای محاسبات صورت گرفته واریانس نمونـه اولیـه  1/522بـهدقت
آمده و با جاگذاری در فرمول فوق حجم نمونه  011نفر برآورد شده که روش دسترسی به این حجم نمونه بر مبنای روش
نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند بوده است.
n= (3/8416 × 0/0650) ÷ 0/0025= 100

از طرفی با توجه به تعداد حدود  121هزارنفری ساکنان سکونتگاههای غیررسمی تبریز ،بر مبنای فرمول کوکران  311نفر
بهعنوان حجم نمونه انتخابشده که روش دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده میباشد .برای تجزیهوتحلیل
دادهها و اطالعات نیز از روش تحلیل معادالت ساختاری در محی نرمافزار  Amosبهره گرفتهشده است .قابلذکر اسـت
در این پژوهش بهمنظور سنجش اعتبار درونی نیز ابتدا از روش اعتبار محتوا برای افزایش اعتبـار پرسـشنامهها اسـتفاده
گردیده است .در این راستا ،با استفاده از مقیاسهای آزمـون شـده در پژوهشهـای مربـو بـه موضـوع سـکونتگاههای
غیررسمی و نظرخواهی از اساتید و کارشناسان متخصص در این زمینه ،گـام اول برداشـته شـد .سـپس پرسـشنامههای
تدوینشده طی دو مرحله مقدماتی و نهایی تکمیل گردید و با بررسی پاسخهای بهدستآمده از  31پرسشنامه مقدماتی و
انجام محاسبات آماری الزم ،پرسشنامههای نهایی تدوین گردید .جهـت تحلیـل و بررسـی میـزان صـحت پرسـشهای
پرسشنامه و سنجش سطح مناسبت ابزار تحلیل در این پژوهش ،با استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان ضرایب آلفای
تمامی پرسشها محاسبه گردیده است .بر اساس محاسبات صورت گرفته ضرایب آلفای تمامی پرسـشهای پرسـشنامه
بزردتر از  1/7و همننین ضریب کل آلفا  1/723است.
محدوده موردمطالعه
تبریز ،مرکز استان آذربایجان شرقی یکی از شهرهای بزرد ایران است .این شهر بزردترین شهر منطقـه شـمال غـرب
کشور بوده و قطب اداری ،ارتباطی ،بازرگانی ،سیاسی ،صـنعتی ،فرهنگـی و  ...ایـن منطقـه شـناخته میشـود .تبریـز ،در
منطقهای به وسعت  021کیلومترمربع گسترده شده است .این شهر از شمال به کوه عینالی ،از غرب به جلگـه تبریـز و از
جنوب به دامنههای کوه سهند محدودشده است .جمعیت این شهر بر اساس سرشماری مرکز آمار ایـران در سـال ،0332
 0221133نفر بوده که از این تعـداد حـدود یکسـوم یعنـی  121هـزار نفـر در اسـکانهای غیررسـمی سـاکن بودهانـد.
اسکانهای غیررسمی کالنشهر تبریز بهطور عمده در چهار پهنه شمال (محالت یوسفآباد ،سیالب ،سـیالب قوشـخانه،
احمدآباد ،ایدهلو ،اسماعیل بقال ،لوتی ابراهیم ،منبع بزرد ،منبع کوچک ،چهلمتری ،قربانی) ،جنوب (محالت آخر ماراالن
و آخر طالقانی) ،شمال غرب (پارك بزرد تبریز) ،و جنوب غرب (محالت الله و آخماقیه) گسترشیافتهاند (زادولی خواجه،
.)031:0337
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شکل شماره  .2موقعیت سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز

بحث و یافتهها
امروزه با توجه به مشکالت عدیده در بافتهای نابسامان شهری ،تأکید بـر اسـتفاده از رویکـرد مشـارکت و تسـهیلگری
بهعنوان حلقه گمشده برنامهریزی در ایران در ارتقـاء و توانمندسـازی ایـن بافتهـا بـا بهرهگیـری از امکانـات موجـود و
مشارکت تمامی ذینفعان بیشازپیش احساس میشود .ازاینرو ،در این پژوهش به بررسی و ارزیابی مؤلفههای تأثیرگـذار
بر تحقق مشارکت و تسهیلگری در توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی کالنشـهر تبریـز و ارائـه الگـوی مطلـوب
پرداختهشده است .در این راستا پس از بررسی ادبیات تحقیـق و اسـتخراج شـاخصها ،از مسـئوالن ،مـدیران و نخبگـان
دانشگاهی درگیر با حوزه توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ،پرسشگری بهعملآمده اسـت .تجزیـهوتحلیل دادههـای
این پژوهش بر اساس مدل معادالت ساختاری و بر مبنای مؤلفههای جدول شماره  0میباشد.
جدول شماره  .1متغیرهای موردبررسی و کدبندی آنها
شاخصهای مؤثر بر
مشارکت و
تسهیلگری

ظرفیتسازی نهادی
)(IC

همافزایی نهادی
)(IS
اجتماعگرایی )(S

گویهها و کدبندی آنها

منبع

پاسخگو بودن مدیران بهعنوان یک اصل و باور  ،IC1مستمر بودن فعالیتهای مدیریتی  ،IC2بهبود
روشها و اقدامات بر اساس علم روز  ،IC3وجود نسبیت در پیشبینی و قطعی ندیدن همه مسائل آتی
 ،IC4شناخت هدفمند مسائل سکونتگاههای غیررسمی و انعطافپذیری در برنامهها  ،IC5ارتقای
گرایشها عمومی به تشکیل نهادهای محلی  ،IC6تقویت گرایش خانوادهها به نهادهای عمومی و
فعالیتهای فرهنگی  ،IC7اجرای برنامههای اشتغالزایی .IC8
بهبود تعامل بیننهادی  ،IS1ارتقای مشارکت بیننهادی  ،IS2ارتقای تسهیلگری بین نهادی ،IS3
ارتقای اعتماد بیننهادی .IS4
ارتقای میزان تساهل و پذیرش رویکردهای متنوع در نظام مدیریتی  ،S1بهرهگیری دخالت مردم در
تنظیم و کنترل منابع  ،S2توانایی در تقویت مکانیسمهای بومی و محلی  ،S3استفاده معقوالنه از منابع و
امکانات .S4

صفرآبادی و همکاران ()0332

شاخصهای مؤثر بر
توانمندسازی

گویهها و کدبندی آنها

مشارکت )(P

بهبود اعتماد مردم و مسئوالن به یکدیگر  ،P1ارتقای گرایش مردم به پیوندهای اجتماعی با خارج از
محله و تعامل با کنشگران شهری  ،P2بهبود وضعیت رواب اجتماعی ساکنان با یکدیگر  ،P3مشارکت
مردم در برنامهریزی ،تصمیمسازی و تصمیمگیری  ،P4مشارکت نهادهای مدنی و بخش خصوصی در

زادولی خواجه ()0337
)Amado et al (2016

محمدی و همکاران ()0335
Farouk
Hassan,
)(2012
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تسهیلگری )(F

برنامهریزی  ،P5تفویض اختیار به مردم و سازمانهای غیردولتی .P6
افزایش سطح اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکالت محلی  ،F1سازمان یافتن جامعه
محلی در جهت پرداختن به مشکالت و مسائل مبتالبه خود  ،F2افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد
توسعه محلی درباره تحلیل و بسی جامعه محلی  ،F3افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی
درباره نیازسنجی و اولویتبندی  ،F4افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تعریف،
اجرا و ارزیابی اقدامات و طرحهای مداخلهای .F5
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محمدی و همکاران ()0335

پس از جمعآوری اطالعات جهت مشخص کردن این موضوع که شاخصهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) تا چه
اندازه برای سنجش متغیرهای پنهان قابلقبول هستند ،میبایسـت در ابتـدا تمـامی متغیرهـای مشاهدهشـده مربـو بـه
متغیرهای پنهان بهطور مجزا ،آزمون شوند .شاخصهای کلی برازش برای الگوهای انـدازهگیری بـا بـهکارگیری نرمافـزار
 AMOSدر جدول  5بیانشده است.
جدول شماره  .2شاخصهای کلی برازش برای الگوهای اندازهگیری
متغیر
ظرفیتسازی نهادی
همافزایی نهادی
اجتماعگرایی
مشارکت
تسهیلگری

IFI
1/350
1/325
1/311
1/301
1/352

GFI
1/302
1/357
1/315
1/351
1/331

NFI
1/317
1/351
1/310
1/310
1/315

CFI
1/332
1/311
1/323
1/355
1/375

RMSEA
1/10
1/11
1/13
1/15
1/13

یکی از شاخصهای معتبر که برای برازندگی مدل به کار میرود  ،GFIیا شاخص نیکویی برازش اسـت .ایـن شـاخص را
میتوان مشخصه مشابه با ضریبِ تعیین در رگرسیون چندمتغیره در نظر گرفت .هرچه  GFIبه عدد یک نزدیکتر باشـد،
الگوی دادهها برازش بهتری دارد؛ همننین سه شاخص دیگر IFI ،یا شاخص برازش افزایشی NFI ،یـا شـاخص بـرازش
هنجار شده و  CFIیا شاخص برازش تطبیقی بین صفر و یک قرار دارند و هر چه به عدد یک نزدیـکتر باشـند ،کـارایی
مدل بیشتر خواهد بود .شاخص ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAنیـز یکـی دیگـر از شـاخصهای
برازندگی مدل است که در الگوهای قابلقبول مقدار  1/11یا کمتر دارد .برازش الگوهایی که مقادیر بـاالتر از  1/0دارنـد،
ضعیف برآورد میشوند .همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود ،مقدار این شـاخص بـرای الگـوی انـدازهگیری
کمتر از  1/11است که نشاندهنده برازش مناسب الگوها ،توس دادهها اسـت .درنهایـت ،بـا توجـه بـه مطالـب یادشـده
میتوان نتیجه گرفت الگوهای اندازهگیری (متغیرهای مشاهدهشده) برازش خوبی دارند و به این معناست کـه متغیرهـای
آشکار بهخوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری کنند.
برازش مدلهای اندازهگیری با سه معیار پایایی شاخص (ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی یا
 ،)CRروایی همگرا و روایی واگرا بررسی میشود .ابتدا بار عاملی گویهها بررسیشده است .نتای نشان میدهد بار عـاملی
همه گویهها بیشتر از  1/2است که نشاندهنده مناسب بودن این معیار است .سایر نتای مربو به ضرایب آلفای کرونباخ،
پایایی ترکیبی و روایی همگرا در جدول  3بیانشده است.
جدول شماره  .3برازش مدلهای اندازهگیری
متغیر
ظرفیتسازی نهادی
)(IC

IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6

بار عاملی
1/735
1/121
1/111
1/117
1/113
1/153

آلفای کرونباخ
1/115
1/102
1/703
1/733
1/735
1/312

پایایی ترکیبی
1/721
1/751
1/710
1/103
1/133
1/130

AVE
1/273
1/111
1/233
1/233
1/707
1/211
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همافزایی
)(IS

نهادی

اجتماعگرایی )(S

مشارکت )(P

تسهیلگری )(F

IC7
IC8
IS1
IS2
IS3
IS4
S1
S2
S3
S4
P1
P2
P3
P4
P5
P6
F1
F2
F3
F4
F5

1/113
1/731
1/135
1/750
1/713
1/720
1/712
1/711
1/715
1/125
1/113
1/112
1/315
1/703
1/130
1/135
1/731
1/711
1/712
1/111
1/110

1/711
1/112
1/310
1/131
1/173
1/722
1/113
1/111
1/713
1/713
1/733
1/701
1/720
1/107
1/123
1/112
1/125
1/717
1/711
1/715
1/137

1/113
1/175
1/112
1/711
1/111
1/120
1/131
1/703
1/101
1/133
1/731
1/123
1/131
1/101
1/720
1/713
1/135
1/137
1/173
1/731
1/113

1/111
1/732
1/111
1/113
1/270
1/231
1/153
1/133
1/117
1/151
1/735
1/237
1/151
1/110
1/213
1/211
1/155
1/215
1/111
1/703
1/137

بر اساس نتای آماری و همننین مدل تحلیل معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSمدل سـاختاری تحقیـق بـه شـرح
شکل  5میباشد

شکل شماره  .3مدل ساختاری پژوهش
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بر اساس نتای به دقت آمده بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری مربو به ظرفیتسازی نهـادی
با ضریب  1/10میباشد .پسازآن نیز همافزایی نهادی و اجتماعگرایی به ترتیب با ضـرایب  1/15و  1/27قـرار دارنـد .در
بین مؤلفههای فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربو به مستمر بودن فعالیتهای مدیریتی ،بهبود روشها و اقـدامات بـر
اساس علم روز ،وجود نسبیت در پیشبینی و قطعی ندیدن همه مسائل آتی ،بهبود تعامل میان نهادی ،و توانایی در تقویت
مکانیسمهای بومی و محلی به ترتیب با ضرایب  1/71 ،1/15 ،1/12 ،1/11و  1/70هستند؛ همننین نتـای حـاکی از آن
است که مشارکت و تسهیلگری به ترتیب با ضرایب  1/70و  1/11بر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کالنشهر
تبریز تأثیرگذارند .در بین مؤلفههای فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربو به افزایش سطح اعتماد و بـاور جامعـه محلـی
نسبت به خود در رفع مشکالت محلی ،تفویض اختیار به مردم و سازمانهای غیردولتی ،سازمان یافتن جامعـه محلـی در
جهت پرداختن به مشکالت و مسائل مبتالبه خود ،بهبود اعتماد مردم و مسئوالن به یکدیگر به ترتیب بـا ضـرایب ،1/11
 1/13 ،1/12و  1/73میباشند .شـاخصهای بـرازش  CFI ،NFI ،GFIو  RMSEAبـرای مـدل سـاختاری بـه ترتیـب
 1/330 ،1/337 ،1/352و  1/13بهدستآمده است که در محدوده قابلقبول قرار دارند و مدل برازش بسیار خوبی دارد.
پس از بررسی و تأیید الگوهای اندازهگیری برای آزمون معناداری فرضیهها دو شاخص جزئی مقدار بحرانـی و  Pبـه کـار
گرفتهشده است .بر اساس سطح معناداری  1/12مقدار بحرانی میبایست بیشتر از  0/31باشد ،مقدار پارامتر کمتـر از ایـن
در الگو ،بااهمیت شمرده نمیشود؛ همننین ،مقادیر کوچـکتر از  1/12بـرای مقـدار  Pحـاکی از تفـاوت معنـادار مقـدار
محاسبهشده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح  32درصـد اطمینـان اسـت .فرضـیهها بـه همـراه ضـریب
رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربو به هر فرضیه در جدول  1بیانشده است.
جدول شماره  .4ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به سؤالها
فرضیه
آیا ظرفیتسازی نهادی نقشی محوری در تحققپذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری دارد؟
آیا همافزایی نهادی نقشی محوری در تحققپذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری دارد؟
آیا اجتماعگرایی نقشی محوری در تحققپذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری دارد.؟
آیا مشارکت بهعنوان یکی از اصول توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی محسوب میگردد؟
آیا تسهیلگری بهعنوان یکی از اصول توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی محسوب میگردد؟

ضریب
رگرسیونی
1/135
1/270
1/205
1/713
1/120

مقدار
بحرانی
3/07
5/13
5/32
3/21
3/31

P
1/111
1/115
1/110
1/111
1/110

نتیجه
(تأثیرگذاری)
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

با توجه به نتای استخراجشده بر اساس جدول شماره ( )1و ضرایب رگرسـیونی ،میتـوان بیـان کـرد کـه ظرفیتسـازی
نهادی ،همافزایی نهادی و اجتماعگرایی بهعنوان پیششر های اساسی تحققپذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری بوده
که با ارتقاء این دو مؤلفه ،موجب توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی در کالنشهر تبریز میگردند؛ همننـین بررسـی
تفاوت دیدگاههای جامعههای آماری (جدول شماره  ،)2در راستای توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی حـاکی از آن
است که از دیدگاه مسئوالن ،کارشناسان و نخبگان اولویت تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری به ترتیب
مربو به ظرفیتسازی نهادی ،همافزایی نهادی و اجتماعگرایی میباشد .درحالیکـه کـه از دیـدگاه شـهروندان اولویـت
تأثیرگذاری به ترتیب ظرفیتسازی نهادی ،اجتماعگرایی و همافزایی نهادی میباشد؛ همننـین مسـئوالن ،کارشناسـان و
نخبگان به نقش مهم مشارکت و شهروندان تسهیلگری در راستای توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی اشـارهکردهاند.
ازاینرو میتوان عنوان کرد که با ترکیب دیدگاههای دو جامعه آماری و کاربست مؤلفههای تأثیرگذار میتواند بـه تحقـق
رویکردی یکپارچه و سیستمی در توانمندسازی سکونتگاههای غیررسـمی کالنشـهر تبریـز نائـل آمـد .بـدان دلیـل کـه
دیدگاههای جامعههای آماری اختالفات جزئی از رویکردهای تأثیرگذار بر توانمندسازی را نشان میدهد که این امر حاکی
از شناخت کامل مسئوالن و شهروندان (هرچند با اختالف جزئی) در مورد سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز است.
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بنابراین الگوی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بر اساس رویکرد مشارکت و تسهیلگری به شـرح شـکل شـماره 1
میباشد.
جدول شماره  .5عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر مبنای دیدگاههای جامعههای آماری
مسیر
ظرفیتسازی نهادی > مشارکت و تسهیلگری
همافزایی نهادی > مشارکت و تسهیلگری
اجتماعگرایی > مشارکت و تسهیلگری
مشارکت > توانمندسازی
تسهیلگری > توانمندسازی

جامعه آماری (حجم نمونه)
مسئوالن ،نخبگان و کارشناسان
شهروندان
مسئوالن ،نخبگان و کارشناسان
شهروندان
مسئوالن ،نخبگان و کارشناسان
شهروندان
مسئوالن ،نخبگان و کارشناسان
شهروندان
مسئوالن ،نخبگان و کارشناسان
شهروندان

ضریب
رگرسیونی
1/750
1/211
1/111
1/257
1/152
1/210
1/755
1/107
1/111
1/113

P
1/111
1/115
1/115
1/111
1/110
1/113
1/111
1/115
1/111
1/110

نتیجه
(تأثیرگذاری)
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

شکل شماره  .4الگوی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی بر اساس رویکرد مشارکت و تسهیلگری

نتیجهگیری
شکلگیری دوگانگی و چندگانگی اقتصادی و فضایی بهویژه پس از اصالحات ارضی موجب افـزایش رونـد شهرنشـینی و
تجمیع مشکالت متعدد ازجمله فقر ،بیمسـکنی و بـد مسـکنی و شـکلگیری و گسـترش سـکونتگاههای غیررسـمی در
کالنشهر تبریز شده است .این سکونتگاهها حدود یکسوم از جمعیت کالنشهر تبریز را در خود جایدادهاند که در ابعـاد
مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی شرای نامطلوبی را تجربه میکنند .بهمنظور سـاماندهی و
ارتقای این سکونتگاهها و همننین توانمندسازی آنها در ابعاد مختلف نیاز به درك مناسبی از وضـعیت موجـود و بسـی
تمامی ذینفعان و بهرهگیری از امکانات بومی–محلی احساس میشود .با توجه به اهمیت بح سکونتگاههای غیررسمی
در سطح شهرهای ایران و کالنشهر تبریز ،هدف از این پژوهش ارائـه الگـوی توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی
کالنشهر تبریز بر مبنای رویکرد تسهیلگری و مشـارکت میباشـد .در ایـن راسـتا ،بـا توجـه بـه ویژگیهـای مشـترك
سکونتگاههای غیررسمی و همننین رویکردهای غالب در نظام مدیریتی ایران ،نتای پژوهش میتواند با اندك تغییراتی با
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مطالعات موردی ،قابلتعمیم به سایر شهرهای ایران نیز باشد .بـا توجـه بـه نتـای مسـتخرج از تجزیـهوتحلیل دادههـا و
اطالعات پژوهش میتوان گفت که ظرفیتسازی نهادی ،همافزایی نهادی و اجتمـاعگرایی بـا تأکیـد بـر انعطافپـذیری
مدیریت شهری ،تأکید بر نگرشهای نوین ،توجه به نسبیتها ،شناخت و بررسی هدفمند موضوعهای موردبحـ  ،بهبـود
گرایشهای عمومی به تشکیل نهادهای محلـی ،تعامـل و مشـارکت بیننهـادی پـذیرش رویکردهـای متنـوع در نظـام
مدیریتی ،تقویت مکانیسمهای بومی – محلی و بهرهگیری دخالـت مـردم در تنظـیم و کنتـرل منـابع از پیششـر های
اساسی در تحققپذیری مشارکت و تسهیلگری محسوب میشوند .مشارکت و تسهیلگری نیز با تقویـت و ارتقـای سـطح
اعتماد و باور جامعه محلی نسبت به خود در رفع مشکالت محلی ،تفـویض اختیـار بـه مـردم و سـازمانهای غیردولتـی،
سازمان یافتن جامعه محلی در جهت پرداختن به مشکالت و مسائل مبتالبه خـود ،بهبـود اعتمـاد مـردم و مسـئوالن بـه
یکدیگر ،ارتقای گرایش مردم به پیوندهای اجتماعی با خارج از محله و تعامل با کنشگران شهری ،بهبود وضـعیت روابـ
اجتماعی ساکنان با یکدیگر ،مشارکت مردم در برنامـهریزی ،تصمیمسـازی و تصـمیمگیری ،افـزایش دانـش و مهـارت و
قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تحلیل و بسی جامعه محلی ،افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی دربـاره
نیازسنجی و اولویتبندی و افزایش دانش و مهارت و قابلیت نهاد توسعه محلی درباره تعریف ،اجـرا و ارزیـابی اقـدامات و
طرحهای مداخلهای مقدمات توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کالنشهر تبریز را فراهم مینماید.
همننین نتای تحقیق حاضر همسو با پژوهش مشکینی و همکاران ( )0331و صفرآبادی و همکاران ( )0332در راسـتای
تأثیر همافزایی نهادی ،داداشپور و همکاران ( )0330ظرفیتسازی نهادی و منشاویو همکاران ( ،)5100آمادو و همکـاران
( )5101و مینیانی و آسانو ( )5103مشارکت و اجتماعگرایی بـر توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی اسـت .تفـاوت
تحقیق حاضر با پیشینه مطالعاتی و پژوهشی نیز بهرهمندی از رویکرد تسهیلگری در ارتقـاء سـکونتگاههای غیررسـمی در
این تحقیق میباشد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،دانشگاه تبریز حامی این مقاله بوده است.
منابع
)0

ک

)3

)1

)2

اصغری زمانی ،اکبر؛ احدنژاد روشتی ،محسن و زادولی خواجه ،شاهرخ .)0331( .بررسی الگوی تطبیقی گسـترش نابرابریهـای
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راهنمایی سعید ملکی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
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