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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 descriptive-

analytical 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, inter-

institutional 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 self-

reliance 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. 
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 یگرلیمشارکت و تسه کردیرو یبر مبنا یررسمیهای غسکونتگاه یتوانمندساز یالگو

 زیشهر تبر: کالنیمورد مطالعه

 
 ایران ،تبریز تبریز، دانشگاه شهری، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار - 0اصغری زمانی اکبر

 یرانا ،اهواز ،اهواز چمران شهید دانشگاه شهری، ریزیامهبرن و جغرافیا دکتری - زادولی خواجه شاهرخ

 
 07/02/1401تاریخ پذیرش:                                                 03/10/1400تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ای هونتگاهماندهی سـکتوانمندسازی با تأکید بر اقدامات اجتماعی یکی از رویکردهـای تأثیرگـذار در ارتقـاء و سـا
گیری دفـاتر نفعـان و همننـین شـکلگیری از مشـارکت تمـامی ذیشود که نیازمند بهرهغیررسمی محسوب می

بینانه است. با توجه به اهمیـت صورت واقعمنظور تحقق اهداف موردنظر بهها بهتسهیلگری در بطن این سکونتگاه
 یبـر مبنـا زیـشـهر تبرکالن یررسـمیغ هایسـکونتگاه یتوانمندسازموضوع، هدف از این پژوهش ارائه الگوی 

 باشد. روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظـر هـدف کـاربردی و ازنظـر ماهیـتمی مشارکت و تسهیلگری کردیرو
 Amosافـزار وتحلیل اطالعات از مدل تحلیـل معـادالت سـاختاری در نرمتحلیلی بوده که برای تجزیه–توصیفی
مسـئوالن و  ران،یدمـهای غیررسـمی و سـکونتگاه ز شامل شهروندانشده است. جامعه آماری پژوهش نیاستفاده

ران فرمول کوک بوده که حجم نمونه شهروندان بر مبنای یدانشگاه گاننخب نیو همنن یکارشناسان مسائل شهر
ن سـطح اطمینـا حجم جامعه آماری مدیران و نخبگان، از فرمول کوهن دربا توجه به مشخص نبودن  نفر و 311
های . یافتـهاسـت گردیـده بـرآوردنفـر  011 یآمـار نمونه شده و حجمای تعیین حجم نمونه استفادهدرصد بر 32

بـه  پژوهش حاکی از آن اسـت کـه بیشـترین تأثیرگـذاری بـر تحقـق رویکـرد مشـارکت و تسـهیلگری مربـو 
ترتیب بـا ضـرایب گرایی به افزایی نهادی و اجتماعازآن نیز همباشد. پسمی 10/1سازی نهادی با ضریب ظرفیت
سـطح  تواند بـا تقویـتدهد مشارکت و تسهیلگری میقرار دارند. همننین نتای  پژوهش نشان می 27/1و  15/1

 یهاازمانبـه مـردم و سـ اریـاخت ضیتفـوی، نسبت به خـود در رفـع مشـکالت محلـ یمحل جامعهاعتماد و باور 
ردم و ماعتماد  هبودبو  مبتالبه خود لئالت و مسادر جهت پرداختن به مشک یمحل جامعه افتنی سازمانی، ردولتیغ

 شهر تبریز داشته باشند.های غیررسمی کالننقش اساسی در توانمندسازی سکونتگاه نمسئوال

 

 .رکت، تسهیلگریهای غیررسمی، مشاتوانمندسازی، سکونتگاه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 بـه( بـزرد شـهرهای یژهو)به شهرها مجاور یا درون فقر شهری زبار هایچهره از یکیمثابه به غیررسمی هایسکونتگاه

 بـه نقـل از صـرافی، 5:0337زادولـی خواجـه،) گرفتهشکل شهرسازی رسمیبرنامه  و ساختمان مجوز خودرو، فاقد شکلی

اران، انـد )اصـغری زمـانی و همکـخـود را در آنجـا بناکرده خانـهدرآمـد اولـین و افراد مهاجر فقیـر و افـراد کم (2:0317

 عمـومی ضعف بهداشت) ازحد جمعیتبیش ازدحام زندگی و ناسالم با توجه به شرای  تنهانه هاسکونتگاه (. این075:0331

ها در برابر بالیای پذیر بودن زیستی این محی ناامنی و آسیب اند؛ بلکه همننینشدهمشخص (اجتماعی افزایش مسائل و

ــن ســکونتگا ــارز ای ــی ب ــز از ویژگ ــی نی ــودها محســوب میهطبیع  ;Güzey,2016:42; Lall et al,2008:57) ش

Ozener,2010:436.) بافـت در هـاآن ادغـام و پـذیرش ی،سـازپاك و بولدوزری )اقدامات متعددی رویکردهای تاکنون 

ی و این پدیده بـه وجـود آمـده اسـت )ملکـ ...( برای برخورد با تهدید، بهسازی و یهپا بر موضعی و موردی اقدامات شهر،

 از اسـتفاده و پذیرش بر مبتنی ، که سیر تحول این رویکردها، الگوییTurner,1982:163)به نقل از  05:0337همکاران،

 یهـابخش یرنـدهبلکـه دربرگ ،یکـیزیف  یتنها شـامل محـنـهتحت عنوان توانمندسازی که  اجتماعات این درونی منابع

 ;Roberts et al,2017:103) دولتـی بـوده اسـت منـابع سـوی از هـاییایجـاد انگیزه ی باو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

Rizzo,2017:86.)  ی قانونی، نهادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی بـرای افـزایش کـارایی هاچارچوبتوانمندسازی، ایجاد

ــاعی در  ــدی اجتم ــعهاقتصــادی و کارآم ــمی اســتســکونتگاه توس ــرد (. Pugh,2000:328) های غیررس حاصــل رویک

منـدی از مشـارکت سـاکنان و اجتماع محلی با نگرش پایین به باال بوده و زیربنای این امر نیز بهره توسعهی، توانمندساز

(. در این رویکرد، برای ظهـور مشـارکت 05:0337ها است )ملکی و همکاران،زای اجتماع این سکونتگاههای درونیتقابل

و  درآمـدکمحوری در ارتقای اسـتانداردهای زنـدگی اقشـار گردد که نقشی ممدنی تأکید می جامعهدر سطوح مختلف، بر 

محلـی، رویکـردی  توسـعهرو باید گفـت کـه توانمندسـازی اجتمـاع محلـی و کند. ازاینیمتمرکززدایی در مشارکت ایفا 

وسـاز و بهبـود (، کـه عـالوه بـر مشـارکت در ساخت017:0337دوست و همکاران،غیرمتمرکز و مشارکتی است )محمدی

هـای اقـدام و یتاولویزی بـرای تعیـین ربرنامـهسازی و فرآیند یمتصمرورت درگیر شدن خود ساکنان محله در محله، ض

های غیررسـمی توانمندسـازی سـکونتگاه مقولـهی متمادی است کـه هاسالدر ایران  داند.یمحمایت در اجرا را ضروری 

ی را دربـر اعمـدههای غیررسمی، تحـول سکونتگاه تشخیص متولی توانمندسازیمطرح بوده، اما به دالیلی همنون عدم

هـای یـه طرحتهریزی و بدون بازخورد نقش مردم در فرایند برنامـه نداشته است. از طرفی نگرشِ بخشی، باال به پایین و

یزی شهری موجب شده اسـت کـه ربرنامهتوانمندسازی و به عبارت کلی حاکمیت رویکرد تکنوکراسی در نظام مدیریت و 

توان عالوه بر تأکید در تغییر رویه به رویکـرد مشـارکتی یمی مذکور به اهداف موردنظر دست نیابند. بدین منظور هاطرح

ی متـولی امـور شـهری و سـاکنان منـاطق غیررسـمی هاسـازمانمیانی بین  حلقهنفعان(، به ایجاد یذ)مشارکت تمامی 

محـالت  توانمندسـازیاز مظاهر جلب مشـارکت شـهروندان در  یکترین مسئله اشاره کرد. در این راستا، ییاصلعنوان به

و  یاجتماع ،یاسیس یهانهیمشارکت مردم در زمگیری از دفاتر تسهیلگری با بهره. است دفاتر تسهیلگری جادیاغیررسمی 

ه بـه . بـا توجـ(Amado et al,2009:559)ی محسوب گـردد امحله توسعه ندیمقوله در فرا ینترمهم دتوانیم یاقتصاد

یری نهادهـای گشـکلهای غیررسمی و تأکید بـر رویکـرد مشـارکت و همننـین اهمیت موضوع توانمندسازی سکونتگاه

 کـردیرو یبـر مبنـا زیـشـهر تبرکالن یررسمیهای غسکونتگاه یتوانمندساز یارائه الگوتسهیلگر، این تحقیق به دنبال 

عنوان های غیررسـمی بـهسـکونتگاهتوان عنوان کرد که است. در راستای ضرورت تحقیق نیز می مشارکت و تسهیلگری

 سـیاهی در کالبـد شـهر تبریـز نمایـان شـد به بعد چون لکه 0311 سال شهر تبریز ازکالنالت ضیکی از مشکالت و مع

 یبـرا ییموفق به سـاخت جـا یررسمیغ یاوهیمهاجران با شتبریز  شهرکالن(. در 501:0332)اصغری زمانی و همکاران،

شهرها  یهدر حاش یناچار زندگاند بهدر مرکز شهر ادغام نشده یلیهم که بنا به دال یافراد و اندکار و معاشرت شده ،یزندگ
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 نیتـر. از مهمابـدییافزایش م یاندهیسکونت، در شهر تبریز با سرعت فزا یوه. این شانددهیرا برگز یررسمیغ یهانیو زم

مال شهر، بخش شمال غرب شهر، بخش جنوب شهر و بخش جنوب غربی شـهر از ش ییهابه بخش توانیها ماین بافت

. برپـایی در برخـی اراضـی (3:0337)زادولی خواجـه، اندسرعت در حال گسترشاشاره نمود که با مکانیسم خاص خود، به

العـاده چکی فوقکامل در شبکه ارتباطات، معابر تنـگ، کـو ینظمیب ،توپوگرافی بسیار نامنظم تند و یهابینامناسب با ش

اسکان  یهاپهنه یهایژگیاز و گسست کالبدی با شهر اصلی و غیرمسکونی یهایقطعات و نبود امکانات شهری و کاربر

شـغل  فقـدان سالمتی، و عمومی بهداشت سطح پایین بودن نامطلوب، ؛ همننین سیمایشهر تبریز استکالنغیررسمی 

 و آموزشی بودن امکانات کم یا فقدان جمعیت، تراکم کوچک، اص مناطقخ هایفرهنگخرده وجود کافی، درآمد و رسمی

 حـوادث برابـر در غیرقابـل اطمینـان مسـکن فرهنگـی، پیامدهای اعتیاد، و تحصیالت، سواد سطح بودن پایین و رفاهی

ها سـکونتگاه ایـن عمده از مسائل و مشکالت...  و پایدارتوسعه  از عقب ماندن و محیطیزیست منفی آثارتوسعه  طبیعی،

ها از های برخورد با این سـکونتگاههای نظام مدیریتی موجود و نیاز به تغییر در رویههمننین ناکارآمدی سیاست .باشدمی

شـده، گردد. بنابراین، با توجه به اهمیـت و ضـرورت تحقیـق و اهـداف مطرحدیگر ضروریات تحقیق حاضر محسوب می

 باشد:ش حاضر میپاسخگویی به پرسش زیراساس کار پژوه

های پـذیری رویکـرد تسـهیلگری و مشـارکت در راسـتای توانمندسـازی سـکونتگاهترین عوامل تأثیرگذار بـر تحققمهم

 اند؟شهر تبریز کدامغیررسمی کالن

پذیری رویکرد ذکر است که تأکید بر تحققگرفته است که قابلهای متعددی انجامدر راستای موضوع موردمطالعه پژوهش

های غیررسمی خـ  پژوهشـی و نـوآوری پـژوهش حاضـر در راسـتای هیلگری و مشارکت در توانمندسازی سکونتگاهتس

های غیررسـمی ساماندهی سکونتگاه(، در پژوهشی تحت عنوان 0331باشد. مشکینی و همکاران )موضوع موردمطالعه می

 نیـا یسـامانده یراهکارهـا نیتـرمهماند کـه یافتهبه این نتای  دست باقرشهر یمحله باباجعفردر توانمندسازی  یوهبا ش

و وام،  یخانوارها با استفاده از صندوق تعاون یتوان اقتصاد شیمحله افزایش هماهنگی بین نهادهای مدیریت شهری، افزا

. باشـدیم یتوانمندسـاز یهادر برنامه یمشارکت کردیاستفاده از رو نیو همنن هایدسترس شیو افزا یارتقاء ساختار کالبد

 یطـمحی–یکالبـد یسـاکنان در بهسـاز توانمندسـازی در تحقیق خود بـه بررسـی نقـش (0330) همکاران و پورداداش

در درجـه دهد کـه اند. نتای  تحقیق نشان میپرداخته شهر سبزوار دگاهیدر محدوده شرق کال ع یررسمیهای غسکونتگاه

 شیدر افـزا توانـدیم یاقتصـاد یتوانمندسـاز یدر درجـه بعـد و یاجتماع یسپس توانمندساز ،ینهاد یاول توانمندساز

 ، در پژوهش با عنـوان(0331و همکاران ) ینیمشک مؤثر باشد. یطمحی–یکالبد یبهساز یهارنامهمشارکت ساکنان در ب

 یراهکارهـا نیتـرمهماند کـه یافتهبـه ایـن نتـای  دسـت شهر ابهـر یررسمیهای غسکونتگاه یو سامانده یتوانمندساز

جـوان محلـه در  تیو اشتغال جمع تیفعال ینهزم جادیها در محدوده موردمطالعه اسکونتگاه نیا یو سامانده یتوانمندساز

 یشـهر تیریبـه بـاال در مـد نییو توسعه از پا گراالحاص یتفکرها یریکارگبه ،یاجتماع یهابیجهت کاهش فقر و آس

و خـدمات  یسـتیامکانـات ز قیـتزر قیـها از طرمحله یزندگ تیفیمسکن محله و باال بردن ک یو نوساز یبهساز یبرا

 یاهیمناطق حاش یتوانمندساز یکردهایروبا بررسی  (0332و همکاران ) یصفرآباد .باشندیساکنان آن م یموردنیاز زندگ

های سـکونتگاه یارتقـا یراهبردهـا نیتـرمهماند کـه ، بیـان داشـتهزدیـآباد حسـن یررسمیهای غدر سکونتگاه یشهر

 بخشـیانیم یو سواره، هماهنگ ادهیتردد پ یسازمناسب ،یحیو تفر یاجتماع یفضاها یسازنهیموردمطالعه به یررسمیغ

هـای اشـتغال گروه نیـیو تب فیتعر ،یمردم و مسئوالن شهر انیم هیارتبا  دو سو یو برقرار یشهر تیریمد هایارگان

 (5100و همکـاران ) 0همننین منشـاوی .باشدیو ... م یامهیب یهاشموردنیاز و پوش التیدر جهت استفاده از تسه یشغل

های غیررسـمی و بـا بررسـی پایـدار سـکونتگاه توسـعهدر پژوهش خود تحت عنوان توانمندسـازی الگـویی در راسـتای 

                                                           
1 . Menshawy 
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ندسـازی در پایـدار بـر مبنـای رویکـرد توانم توسعهاند که راهکارهای دستیابی به یافتهاسکندریه/مصر به این نتای  دست

محیطی، های اساسی مانند آب، برق، امنیت و ...، حذف یـا کـاهش خطـرات زیسـتموردمطالعه تأمین زیرساخت محدوده

 0باشـد. فـاروك حسـنیه اجتماعی و بهبـود چـارچوب سـازمانی بـرای حفـ  آن و ... میسرماتأمین امنیت تصرف، ایجاد 

شهر های غیررسمی کالنان رویکردی نوین در توانمندسازی سکونتگاهعنوای تحت عنوان بازآفرینی بهدر مطالعه (5105)

اند که بازآفرینی شهری، یعنی شکلی ساده از نوسازی و توانمندسازی که موجب بازسـازی و یافتهقاهره، با این نتای  دست

مسـائل  شـود؛ روشـی بـرای حـلنوسازی اقتصاد شـهری، تعـامالت اجتمـاعی و افـزایش برابـری بـین شـهروندان می

خـود تحـت  مطالعـهدر  (5101و همکـاران ) 5باشد. آمادوخصوص در بخش مرکزی قاهره میهای غیررسمی بهسکونتگاه

اند کـه یکـی از سازی، بیان داشتههای غیررسمی با تأکید بر رویکرد باززندهعنوان الگوی یکپارچه توانمندسازی سکونتگاه

های غیررسمی مشارکت بین بخش دولتی، خصوصی و سـاکنان ایـن منـاطق راهکارهای ارتقاء و توانمندسازی سکونتگاه

نفعـان در ایـن فرآینـد یـک از ذی هایی را که هرها و روشسازی یعنی نقشهای باززندهباشد. رویکردی که مکانیسممی

های ی کالبدی سـکونتگاهدر تحقیقی با عنوان توانمندساز (5103) 3کند. مینیانی و آسانوها حمایت میدارند، معین و از آن

های غیررسـمی اند که سه اصل اولیه در توانمندسـازی سـکونتگاهاندونزی، به این نتای  رسیده/1غیررسمی در کویین اوتارا

 ، دوم:دهنـدیکه اسکان را سـاختار م یادیبن یهاستمیعنوان سبه اند از؛ اول: ساماندهی معابرموردمطالعه عبارت محدوده

در راسـتای  شناسی بافت کالبدی.مندی و زیباییگرایی، و سوم: توجه به هویتمنظور مشارکت و اجتماعبهایجاد فضاهایی 

های غیررسمی موردمطالعه و بهسازی و نوسازی بافـت کالبـدی و مسـاکن نیـاز بـه یابی به توانمندسازی سکونتگاهدست

(، در پـژوهش 5103و همکـاران ) 2د. اسـلِتوباشـنفع و همننین بخش دولتی و خصوصی ضـروری میذی جامعهمشارکت 

جمهوری دومینیکن با تأکیـد بـر رویکـرد مـدیریت /1های غیررسمی سانتو دومینگوخود به بررسی توانمندسازی سکونتگاه

ادغـام دهد که های این پژوهش نشان میاند. یافتههای غیررسمی پرداختههای توانمندسازی سکونتگاهیکپارچه استراتژی

 یهاسـازمان منـدی از نیروهـای بـومی و محلـی هماننـدای در مـتن شـهر، بهرههای غیررسمی و حاشیهنتگاهاین سکو

شـهر بـا  کننـدهادارههـای ی و همننـین تحقـق رویکـرد مـدیریت یکپارچـه در ارگاناو منطقـه یمحل دولت نهاد،مردم

 ینقـش مشـارکت در توانمندسـازز بـه بررسـی (، نیـ5151) 7باشـد. گوالبـا و چیگبـوافزایی نهادی میسازی و همظرفیت

دهـد کـه های پـژوهش نشـان میاند. یافتهپرداخته نیزم یکاربر یزیربر برنامه دیبا تأک ایتانزان یررسمیهای غسکونتگاه

ریزی های غیررسمی تانزانیا بر مبنای رویکـرد مشـارکت در بُعـد کالبـدی و برنامـههای توانمندسازی سکونتگاهاستراتژی

و سـواره،  ادهیـتـردد پ یسـازمناسب ،یتعـامالت اجتمـاعبهبـود  در راسـتای شهری یفضاها یسازنهیبهربری زمین، کا

 مرحلـهی و در مردم و مسـئوالن شـهر انیم هیارتبا  دوسو یو برقرار یشهر تیریمد یهاارگان یبخشانیم یهماهنگ

 باشد.و حمایت بخش خصوصی و دولتی مینهایی نیز ساماندهی کاربری اراضی محدوده با مشارکت شهروندان 
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 سـطوح در ریزی،برنامـه ضـعف و مختلـف هـایمقیاس در فضـایی هـاینابرابری نتیجه سکونت الگوی آن در که است

ای کـه هـیچ های انسـانیسکونتگاه(. 3:0311دویران،) تاس یافته نمود شهر در هاآن نتیجه که باشدمی ملی و ایمنطقه

ریزی سازشی با الزامات قانونی ندارد و بدون فرایندهای رسمی مالکیت قانونی، انتقال مالکیـت، ضـواب  سـاخت و برنامـه

 از ایپـاره کالبـدی گسست به نابسامان هایسکونتگاه . این(Vienna Declaration,2004:1)شده است شهری ساخته

 همننـین و سـکونت کیفیت و اجتماعی-شهری خدمات از برخورداری میزان کاهش و شهر کل پیکره از مسکونی نواحی

های اجتماعی و مسائل ها انواع ناهنجاریشود. همننین در بستر این سکونتگاهمی هاگروه از ایپاره شدن رانده حاشیه به

ها منظور مواجهه با ایـن سـکونتگاهمایان است. در این راستا، بهمحیطی و فرهنگی نو مشکالت اقتصادی، کالبدی، زیست

باشـد. راهبـرد می 0های مختلف رویکردهای متعددی مطرح گردیـده کـه تکامـل ایـن رویکردهـا توانمندسـازیطی دوره

المللی بینای جدید از جانب بانک جهانی و سازمان ملل متحد و مؤسسه عنوان شیوه، به0371توانمندسازی در اواخر دهه 

مطرح شد، که بر بسی  تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای ایجـاد مسـکن و بهبـود شـرای   5متحدهایاالت

 & Astuti) هـا و نیازهایشـان بهبـود بخشـندزندگی افراد تأکید دارد تا آنان شرای  زندگی خود را بـا توجـه بـه اولویت

Prasetyo,2014:549.)  گیرد. اول در چـارچوب توانمندسـازی در مفهوم عام خود سه جنبه کلی را دربر میتوانمندسازی

های نئولیبرالیسم، دخالت فعال دولت در تخصیص و تولیـد کـاال و خـدمات و کنتـرل بـرای بازار، که در تبعیت از سیاست

برابر به خدمات را به همـراه داشـت. در ها برای ایجاد رقابت فراگیر و دسترسی ایجاد اشتغال و استفاده از درآمدها و یارانه

کننده در برابر بازار یابی اهداف توسعه در شهر و تأمین منافع ملی و حمایت از مصرفریزی برای دستاینجا کنترل برنامه

موردتوجه است. دومین شکل توانمندسازی، توانمندسازی سیاسی است که دگرگونی سـاختار و کارکردهـای محلـی را در 

اجرایی، دمـوکراتیزه کـردن، اصـالح -کند. توانمندسازی سیاسی از راه تمرکززدایی اداریا بازار و اجتماع دنبال میارتبا  ب

های مبتنی بر جوامع محلـی و نیـز برگزیـدن راهبردهـای های غیردولتی و سازمانکارگیری سازماننهادی و مدیریتی، به

توانمندسـازی سیاسـی (. Khalifa,2015:1153) سـی و اجرایـی اسـتتوانمندسازی بازار و اجتماع، در پی رفع موانع سیا

شـود. حکمروایـی المللـی تـروی  میخورد که از سوی بسیاری از مؤسسات بینعمدتاً با مفهوم حکمروایی خوب پیوند می

ی مـدیریت هایی که کارایی و اثربخشی بیشتری در استفاده از منابع از طریـق تعـدیل سـاختارخوب نیز مستقیم با برنامه

های شود، در ارتبا  است. سومین شکل توانمندسازی، توانمندسازی اجتماع محلی است که از سوی دولتدولتی دنبال می

ریزی و های اجتماع محلی و محله محور برای نوآوری، برنامههای سازمانمحلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش

و  1دهی توسـ  خـود اجتمـاع، سازمان3تعیین هدف و مسیر توس  خود اجتماعها از راه اصولی همنون های آناجرای طرح

کـه های توانمندسازی بر اصول تفویض اختیار مبتنی است و اینشود. سیاستدنبال می 2مدیریت فرآیند توس  خود اجتماع

ترین سـطح کـارایی ایینبایـد در پـ گذاری در منابع توسعه اقتصادی، اجتماعی و مادی داخلیتصمیمات مربو  به سرمایه

-Un) ترین سطح اثربخشی و کارایی، سطح اجتماع محلی و محله اسـتهای ارتقا بخشی، پایینباشد و برای اکثر فعالیت

habitat,2009:1 .)شود و ریزی فیزیکی و کالبدی محدود نمیریزی برای توسعه فق  به برنامهاز این جنبه، مفهوم برنامه

هاست. ایـن بـدین مفهـوم اسـت کـه توسعه انسانی است که نیازمند شناخت ساکنان و شهر آن محور توسعه شهری، بُعد

ــد شــوند ــه عهــده گــرفتن نقشــی اساســی در راهبردهــای توســعه شــهری توانمن ــد در راســتای ب  فقــرای شــهری بای

(Garau,2005:44 .)پـایین بـه بـاال،  ریزی و مدیریتین در راستای تحقق رویکردهای توانمندسازی نیاز به برنامههمنن

 بازتـاب آن، طـی کـه نظـامی از اسـت عبـارت مشـارکتی گـردد. مـدیریتمشارکتی و تأکید بر تسهیلگری احسـاس می
                                                           
1 . Enabaling 

2 . UNITED STSTES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAFD) 

3 . self determination 

4 . self organization 

5 . self management 
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 هایدیـدگاه بیـان امکـان: از انـدعبارت هاارزش این که یابدمی عینیت ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه فرآیند در هایی،ارزش

 نیازهـای و منـافع در نظـر گـرفتن تصـمیم گیـران، و مـردم بـین همکـاری پیمـان مـدیریت، اقدامات درباره شهروندان

 و راه تعریـف در جویـان مشارکت در گیرکردن جویان، مشارکت کردن مشارکت برای تسهیالت ایجاد کنندگان،مشارکت

 ایداده روند اثرگـذاری چگونگی تعیین و مشارکت برای جویان مشارکت موردنیاز اطالعات کردن فراهم مشارکت، رسم

 گونهاین را آن توانمی گذارد،می شهری مدیریت گستره به پا مشارکتی مدیریت کههنگامی. هاتصمیم در جویانمشارکت

 مـدیریت گیریتصـمیم فرآیند در مداخله منظوربه شهروندان توانمندسازی یعنی، شهری مشارکتی مدیریت: که کرد بیان

 همیشـه ثـروت و قدرت سویک از دریابیم که شد خواهد تربرجسته گاهی آن یشهر مشارکتی مدیریت بایستگی. شهری

 بُـروز و اسـت افراد اختیار در اطالعات دیگر، سوی از و. است شده آشکارتر چیرگی این امروزه و اندبوده معرفت قبضه در

 مشـارکت بـه شـهروندی مفهـوم ایـن، بـر افـزون (.070:0335رهنمـا، و صادقی) هاستآن فعال همکاری به وابسته آن

منظور از تسهیلگری، نیـز آسـان کـردن  .است خویش وابسته شهر اداره و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، امور در شهروندان

بین، تسهیلگر کسی هست که بـااطالع موفقیت یک گروه است که ممکن است باهدفی خاص گرد هم آماده باشند. دراین

بندد تا ساختار الزم را برای گروه فراهم آورد تا در کمتـرین دانش خود را به کار میکامل از روندها و تعامالت بین گروه، 

صورتی مشارکتی حاصل آید. با این مفهوم، تسهیلگر، سـاده کننـده فرآینـد توسـعه اسـت. زمان ممکن، بهترین نتیجه به

دهند کـه در آن افـراد روم شکل میای محهای غیررسمی معموالً جامعهجامعه هدف در توانمندسازی و ارتقای سکونتگاه

کنند. به همین منظور وجود فرد، گروهی یا نهادی در صورت خودجوش در جهت توانمندسازی گروهی اقدام میندرت بهبه

های گوناگون، فرآیند محله که بتواند فرآیند را به جریان بیندازد و تسهیل کند، ضروری است. تسهیلگر با استفاده از روش

کند تـا سـاکنان محلـه بـرای کند و با اجرای آن کمک میلی را با مشارکت سایر بازیگران توسعه، طراحی میتوسعه مح

 (.17:0335بهسازی محی  پیرامون خود فعالیت کنند )محمدی و همکاران، 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شماره شکل 

 

 پژوهش روش
آوری منظور جمـعتحلیلی است کـه بـه-ماهیت توصیفی روش پژوهش در مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی و بر اساس

میدانی )پرسشگری( استفاده گردیده است. بدین منظـور، ابتـدا بـا مراجعـه بـه اسـناد -ها و اطالعات از روش اسنادیداده

پـذیری رویکـرد مشـارکت و تسـهیلگری در توانمندسـازی های تأثیرگـذار بـر تحققتـرین مؤلفـه)ادبیات پـژوهش( مهم

های منظور بررسـی ایـن رویکردهـا و تأثیرگـذاری آن در حـوزه سـکونتگاههای غیررسمی شناسایی و سپس بهاهسکونتگ

های شهر تبریز از مسـئوالن، مـدیران و نخبگـان دانشـگاهی درگیـر بـا بحـ  توانمندسـازی سـکونتگاهغیررسمی کالن

خص نبـودن تعـداد حجـم جامعـه آمـاری آمده است. با توجه به مشـعملغیررسمی و همننین شهروندان پرسشگری به
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 شده است.درصد برای تعیین حجم نمونه استفاده 32مدیران و نخبگان از فرمول کوهن در سطح اطمینان 

 فرمول کوهن:

 
بـه تعیـین فاصـله  بـا توجـه دارد. ی( بستگαو سطح خطا ) نانیاطم فاصلهمقدار ثابت است که به  کی Zدر این فرمول 

باشد که با پرسشگری مونه اولیه مینیز واریانس ن Sباشد. می 31/0برابر با  Zو  12/1برابر  dابراین درصد بن 32اطمینان 

دقت بـه 522/1آید. بر مبنای محاسبات صورت گرفته واریانس نمونـه اولیـه نمونه اولیه از حجم نمونه به دست می 51از 

مونه بر مبنای روش ند شده که روش دسترسی به این حجم نفر برآور 011آمده و با جاگذاری در فرمول فوق حجم نمونه 

 گیری غیر تصادفی هدفمند بوده است.نمونه

n= (3/8416 × 0/0650) ÷ 0/0025= 100 

نفر  311های غیررسمی تبریز، بر مبنای فرمول کوکران هزارنفری ساکنان سکونتگاه 121از طرفی با توجه به تعداد حدود 

وتحلیل برای تجزیه باشد.ها بر اساس الگوی تصادفی ساده میشده که روش دسترسی به آنبعنوان حجم نمونه انتخابه

ذکر اسـت شده است. قابلبهره گرفته Amosافزار از روش تحلیل معادالت ساختاری در محی  نرم ها و اطالعات نیزداده

 اسـتفاده هانامهپرسـش اعتبـار افزایش برای وامحت اعتبار روش از نیز ابتدا درونی اعتبار سنجش منظوردر این پژوهش به

های وضـوع سـکونتگاهممربـو  بـه  یهـاپژوهش در شـده آزمـون یهااسیمق از استفاده با این راستا، در. است گردیده

 هاینامهرسـشپ سـپس. شـد برداشـته اول گـام زمینه، این در کارشناسان متخصص و اساتید از نظرخواهی غیررسمی و

 و مقدماتی نامهپرسش 31 از آمدهدستبه یهاپاسخ بررسی با و تکمیل گردید نهایی و مقدماتی مرحله دو طی شدهتدوین

 هایپرسـش صـحت میـزان بررسـی و حلیـلت جهـت .گردید تدوین های نهایینامهپرسش الزم، آماری محاسبات انجام

 آلفای ضرایب اطمینان یتقابل تحلیل روش از استفاده با این پژوهش، تحلیل در ابزار مناسبت سطح سنجش و نامهپرسش

 نامهپرسـش هایپرسـش تمامی آلفای ضرایب گرفته صورت محاسبات اساس بر. است گردیده محاسبه هاپرسش تمامی

 است. 723/1آلفا  کل ضریب و همننین 7/1 از تربزرد

 

 محدوده موردمطالعه

 غـرب شـمال منطقـه شهر ترینبزرد شهر این. است ایران بزرد شهرهای از یکی شرقی آذربایجان استان مرکز تبریز،

 در تبریـز،. شـودیم شـناخته منطقـه ایـن...  و فرهنگـی صـنعتی، سیاسی، بازرگانی، ارتباطی، اداری، قطب و بوده کشور

 زا و تبریـز جلگـه به ربغ از عینالی، کوه به شمال از شهر این. است شده گسترده کیلومترمربع 021 وسعت به ایمنطقه

، 0332یـران در سـال جمعیت این شهر بر اساس سرشماری مرکز آمار ا .است محدودشده سهند کوه هایدامنه به جنوب

انـد. های غیررسـمی سـاکن بودههـزار نفـر در اسـکان 121سـوم یعنـی نفر بوده که از این تعـداد حـدود یک 0221133

آباد، سیالب، سـیالب قوشـخانه، نه شمال )محالت یوسفطور عمده در چهار پهشهر تبریز بههای غیررسمی کالناسکان

متری، قربانی(، جنوب )محالت آخر ماراالن لو، اسماعیل بقال، لوتی ابراهیم، منبع بزرد، منبع کوچک، چهلاحمدآباد، ایده

ادولی خواجه، اند )زیافتهو آخر طالقانی(، شمال غرب )پارك بزرد تبریز(، و جنوب غرب )محالت الله و آخماقیه( گسترش

031:0337.) 
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 شهر تبریزغیررسمی کالن هایسکونتگاهموقعیت . 2شکل شماره 

 

  هایافتهبحث و 
 تسـهیلگری و مشـارکت درویکـر از اسـتفاده بـر تأکید شهری، نابسامان هایبافت در عدیده مشکالت به توجه با امروزه

 و ودموجـ امکانـات از گیـریبهره بـا هـابافت ایـن توانمندسـازی و ارتقـاء در ایران در ریزیبرنامه شدهگم حلقه عنوانبه

 تأثیرگـذار هایمؤلفه ارزیابی و بررسی هب پژوهش این در رو،ازاین. شودمی احساس ازپیشبیش نفعانذی تمامی مشارکت

 مطلـوب الگـوی رائـها و تبریـز شـهرکالن غیررسـمی هایسـکونتگاه توانمندسـازی در تسهیلگری و مشارکت تحقق بر

 نخبگـان و مـدیران مسـئوالن، از ها،شـاخص اسـتخراج و تحقیـق ادبیات بررسی از پس راستا این در. است شدهپرداخته

 هـایداده وتحلیلتجزیـه. اسـت آمدهعملبه پرسشگری غیررسمی، هایسکونتگاه توانمندسازی حوزه با درگیر دانشگاهی

 .باشدمی 0 شماره جدول هایمؤلفه مبنای بر و ساختاری معادالت مدل اساس بر پژوهش این
  

 هاآن کدبندی و موردبررسی متغیرهای. 1شماره  جدول

 هاها و کدبندی آنگویه منبع
های مؤثر بر شاخص

مشارکت و 
 تسهیلگری

 بهبود، IC2ی تیریمد یهاتیبودن فعال مستمر، IC1 اصل و باور کیعنوان به رانیپاسخگو بودن مد (0332صفرآبادی و همکاران )
ی مسائل آت همه دنیند یو قطع ینیبشیدر پ تبیسن وجود، IC3 ها و اقدامات بر اساس علم روزروش
IC4 ،هادر برنامه یریپذو انعطاف یررسمیهای غهدفمند مسائل سکونتگاه شناخت IC5 ،یارتقا 
و  یعموم یاها به نهادهخانواده شیگرا تیتقو، IC6ی محل ینهادها لیبه تشک یها عمومگرایش
 .IC8یی زااشتغال یهابرنامه یاجرا، IC7ی فرهنگ هایفعالیت

سازی نهادی ظرفیت
(IC) 

، IS3ی نهاد نیهیلگری بتس یارتقا، IS2ی نهادنیمشارکت ب یارتقا، IS1ی نهادنبیبهبود تعامل  (0337زادولی خواجه )
 .IS4ی نهادنیاعتماد ب یارتقا

 افزایی نهادیهم

(IS) 
Amado et al (2016) 

 
دخالت مردم در  یریگبهره، S1ی تیریتساهل و پذیرش رویکردهای متنوع در نظام مد زانیم یارتقا
معقوالنه از منابع و  ، استفادهS3ی و محل یهای بوممکانیسم تیدر تقو ییتوانا، S2 و کنترل منابع میتنظ

 .S4 امکانات
 (S) گراییاجتماع

 
 هاها و کدبندی آنگویه

های مؤثر بر شاخص
 توانمندسازی

 (0335محمدی و همکاران )
Farouk Hassan, 

(2012) 

با خارج از  یاجتماع یوندهایمردم به پ شیگرا یارتقا، P1 گریکدیبه  نبهبود اعتماد مردم و مسئوال
 مشارکت، P3 گریکدیبا  ناساکن یرواب  اجتماع تیوضع بهبود، P2ی محله و تعامل با کنشگران شهر

در  یو بخش خصوص یمدن ینهادها مشارکت، P4ی ریگمیو تصم یسازمیتصم ،یزیربرنامهمردم در 
 (P) مشارکت
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 .P6ی ردولتیغ یهابه مردم و سازمان اریاخت ضیتفو، P5ی زیربرنامه

 جامعه نتفای زمانسا، F1ی نسبت به خود در رفع مشکالت محل یمحل جامعهسطح اعتماد و باور  شیافزا (0335محمدی و همکاران )
نهاد  تیت و قابلدانش و مهار شیافزا، F2 مبتالبه خود لئدر جهت پرداختن به مشکالت و مسا یمحل

 یمحل توسعهنهاد  تیدانش و مهارت و قابل شیافزا، F3ی محل جامعه  یو بس لیتحل درباره یمحل توسعه
 ،فیتعر درباره یمحل سعهوتنهاد  تیدانش و مهارت و قابل شیافزا، F4ی بندتیو اولو یازسنجین درباره

 .F5ی امداخله یهااقدامات و طرح یابیاجرا و ارز

 (F)تسهیلگری 

 

 چه تا( شدهمشاهده متغیرهای) گیریاندازه هایشاخص که موضوع این کردن مشخص جهت اطالعات آوریجمع از پس
 بـه مربـو  شـدهمشاهده رهـایمتغی یتمـام ابتـدا در بایسـتمی هستند، قبولقابل پنهان متغیرهای سنجش برای اندازه

 افـزارنرم کارگیریبـه بـا گیریانـدازه الگوهای برای برازش کلی هایشاخص. شوند آزمون مجزا، طوربه پنهان متغیرهای
AMOS است شدهبیان 5 جدول در. 

  

 گیریاندازه الگوهای برای برازش کلی هایشاخص .2شماره  جدول

 GFI IFI NFI CFI RMSEA متغیر

 10/1 332/1 317/1 350/1 302/1 ینهاد یسازتیظرف

 11/1 311/1 351/1 325/1 357/1 ینهاد ییافزاهم

 13/1 323/1 310/1 311/1 315/1 ییگرااجتماع

 15/1 355/1 310/1 301/1 351/1 مشارکت

 13/1 375/1 315/1 352/1 331/1 تسهیلگری

 

 را شـاخص ایـن. اسـت شبراز نیکویی شاخص یا ،GFI رودمی کار به مدل برازندگی برای که معتبر هایشاخص از یکی

 باشـد، ترنزدیک یک دعد به GFI هرچه. گرفت نظر در چندمتغیره رگرسیون در تعیین ضریبِ با مشابه مشخصه توانمی

 زشبـرا شـاخص یـا NFI افزایشی، برازش شاخص یا IFI دیگر، شاخص سه همننین دارد؛ بهتری برازش هاداده الگوی

 کـارایی باشـند، ترنزدیـک یک عدد به چه هر و دارند قرار یک و صفر بین تطبیقی برازش شاخص یا CFI و شده هنجار

 هایاخصشـ از دیگـر یکـی نیـز RMSEA یا برآورد مربعات خطای میانگین دوم ریشه شاخص. بود خواهد بیشتر مدل

 دارنـد، 0/1 از بـاالتر مقادیر هک الگوهایی برازش. دارد کمتر یا 11/1 مقدار قبولقابل الگوهای در که است مدل برازندگی

 گیریانـدازه الگـوی بـرای اخصشـ این مقدار شود،می مشاهده 1 شماره جدول در که طورهمان. شوندمی برآورد ضعیف

 دشـدهیا مطالـب بـه توجـه ابـ درنهایـت،. اسـت هاداده توس  الگوها، مناسب برازش دهندهنشان که است 11/1 از کمتر

 متغیرهـای کـه معناست این به و نددار خوبی برازش( شدهمشاهده متغیرهای) گیریاندازه الگوهای گرفت نتیجه توانمی

 کنند. گیریاندازه را پنهان متغیرهای توانندمی خوبیبه آشکار

 ای ترکیبی پایایی و ونباخکر فایآل ضرایب عاملی، بارهای ضرایب) شاخص پایایی معیار سه با گیریاندازه هایمدل برازش

CR)، عـاملی بار دهدمی نشان نتای . شده استبررسی هاگویه عاملی بار ابتدا. شودمی بررسی واگرا روایی و همگرا روایی 

مربو  به ضرایب آلفای کرونباخ،  سایر نتای . است معیار این بودن مناسب دهندهنشان که است 2/1 از بیشتر هاگویه همه

 شده است.بیان 3کیبی و روایی همگرا در جدول پایایی تر
 

 گیریهای اندازه. برازش مدل3شماره  جدول
 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ بار عاملی متغیر

 ینهاد یسازتیظرف

(IC) 

IC1 735/1 115/1 721/1 273/1 

IC2 121/1 102/1 751/1 111/1 

IC3 111/1 703/1 710/1 233/1 

IC4 117/1 733/1 103/1 233/1 

IC5 113/1 735/1 133/1 707/1 

IC6 153/1 312/1 130/1 211/1 
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IC7 113/1 711/1 113/1 111/1 

IC8 731/1 112/1 175/1 732/1 

 ینهاد ییافزاهم
(IS) 

IS1 135/1 310/1 112/1 111/1 

IS2 750/1 131/1 711/1 113/1 

IS3 713/1 173/1 111/1 270/1 

IS4 720/1 722/1 120/1 231/1 

 S1 712/1 113/1 131/1 153/1 (S) ییگرااجتماع

S2 711/1 111/1 703/1 133/1 

S3 715/1 713/1 101/1 117/1 

S4 125/1 713/1 133/1 151/1 

 P1 113/1 733/1 731/1 735/1 (P)مشارکت 

P2 112/1 701/1 123/1 237/1 

P3 315/1 720/1 131/1 151/1 

P4 703/1 107/1 101/1 110/1 

P5 130/1 123/1 720/1 213/1 

P6 135/1 112/1 713/1 211/1 

 F1 731/1 125/1 135/1 155/1 (F)تسهیلگری 

F2 711/1 717/1 137/1 215/1 

F3 712/1 711/1 173/1 111/1 

F4 111/1 715/1 731/1 703/1 

F5 110/1 137/1 113/1 137/1 

 

بـه شـرح  اری تحقیـقمدل سـاخت AMOSافزار اری و همننین مدل تحلیل معادالت ساختاری در نرمبر اساس نتای  آم
 باشدمی 5شکل 

 

 
 . مدل ساختاری پژوهش3 شماره شکل
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سازی نهـادی دقت آمده بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری مربو  به ظرفیتبر اساس نتای  به

قـرار دارنـد. در  27/1و  15/1گرایی به ترتیب با ضـرایب افزایی نهادی و اجتماعازآن نیز همپسباشد. می 10/1با ضریب 

ها و اقـدامات بـر روش بهبودی، تیریمد یهاتیمستمر بودن فعالبو  به های فرعی نیز بیشترین تأثیرگذاری مربین مؤلفه

 تیتقو در ییتوانای، و دنهامیان بهبود تعامل ی، آتمسائل  همه دنیند یو قطع ینیبشیدر پ تینسب وجود، اساس علم روز

همننین نتـای  حـاکی از آن  هستند؛ 70/1و  71/1، 15/1، 12/1، 11/1ی به ترتیب با ضرایب و محل یهای بوممکانیسم

شهر های غیررسمی در کالنبر توانمندسازی سکونتگاه 11/1و  70/1است که مشارکت و تسهیلگری به ترتیب با ضرایب 

 یمحلـ جامعـهاور سطح اعتماد و بـ شیافزابیشترین تأثیرگذاری مربو  به  های فرعی نیزریز تأثیرگذارند. در بین مؤلفهتب

در  یمحلـ جامعـه افتنی سازمانی، ردولتیغ یهابه مردم و سازمان اریاخت ضیتفوی، نسبت به خود در رفع مشکالت محل

، 11/1یب تیب بـا ضـرابه تر گریکدیبه  ناعتماد مردم و مسئوال ودبهب، مبتالبه خود لئجهت پرداختن به مشکالت و مسا

ل سـاختاری بـه ترتیـب بـرای مـد RMSEAو  GFI ،NFI ،CFIهای بـرازش شـاخص باشند.می 73/1و  13/1، 12/1

 و مدل برازش بسیار خوبی دارد. قبول قرار دارندآمده است که در محدوده قابلدستبه 13/1و  330/1، 337/1، 352/1

بـه کـار  Pها دو شاخص جزئی مقدار بحرانـی و گیری برای آزمون معناداری فرضیهپس از بررسی و تأیید الگوهای اندازه

باشد، مقدار پارامتر کمتـر از ایـن  31/0بایست بیشتر از مقدار بحرانی می 12/1شده است. بر اساس سطح معناداری گرفته

ار مقـدار حـاکی از تفـاوت معنـاد Pبـرای مقـدار  12/1تر از قادیر کوچـکشود؛ همننین، مدر الگو، بااهمیت شمرده نمی

ها بـه همـراه ضـریب درصـد اطمینـان اسـت. فرضـیه 32های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح شده برای وزنمحاسبه

 شده است.بیان 1ر جدول دهای جزئی مربو  به هر فرضیه رگرسیونی و مقادیر شاخص
 

 هاهای جزئی مربوط به سؤالرسیونی و مقادیر شاخص. ضریب رگ4 شماره جدول
ضریب  فرضیه

 رگرسیونی
مقدار 
 بحرانی

P  نتیجه
 )تأثیرگذاری(

 تأیید 111/1 07/3 135/1 پذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری دارد؟سازی نهادی نقشی محوری در تحققآیا ظرفیت

 تأیید 115/1 13/5 270/1 تسهیلگری دارد؟ شارکت وپذیری رویکرد می محوری در تحققافزایی نهادی نقشآیا هم

 تأیید 110/1 32/5 205/1 پذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری دارد.؟گرایی نقشی محوری در تحققآیا اجتماع

 تأیید 111/1 21/3 713/1 گردد؟های غیررسمی محسوب میعنوان یکی از اصول توانمندسازی سکونتگاهآیا مشارکت به

 تأیید 110/1 31/3 120/1 گردد؟های غیررسمی محسوب میعنوان یکی از اصول توانمندسازی سکونتگاهیلگری بهآیا تسه

 
سـازی تـوان بیـان کـرد کـه ظرفیت( و ضرایب رگرسـیونی، می1شده بر اساس جدول شماره )با توجه به نتای  استخراج

پذیری رویکرد مشارکت و تسهیلگری بوده های اساسی تحققشر عنوان پیشگرایی بهافزایی نهادی و اجتماعنهادی، هم

گردند؛ همننـین بررسـی شهر تبریز میهای غیررسمی در کالنکه با ارتقاء این دو مؤلفه، موجب توانمندسازی سکونتگاه

آن  های غیررسـمی حـاکی از(، در راستای توانمندسـازی سـکونتگاه2های آماری )جدول شماره های جامعهتفاوت دیدگاه

است که از دیدگاه مسئوالن، کارشناسان و نخبگان اولویت تأثیرگذاری بر تحقق رویکرد مشارکت و تسهیلگری به ترتیب 

کـه کـه از دیـدگاه شـهروندان اولویـت باشد. درحالیگرایی میافزایی نهادی و اجتماعسازی نهادی، هممربو  به ظرفیت

باشد؛ همننـین مسـئوالن، کارشناسـان و افزایی نهادی میگرایی و همماعسازی نهادی، اجتتأثیرگذاری به ترتیب ظرفیت

اند. کردههای غیررسمی اشـارهنخبگان به نقش مهم مشارکت و شهروندان تسهیلگری در راستای توانمندسازی سکونتگاه

تواند بـه تحقـق یرگذار میهای تأثهای دو جامعه آماری و کاربست مؤلفهتوان عنوان کرد که با ترکیب دیدگاهرو میازاین

شـهر تبریـز نائـل آمـد. بـدان دلیـل کـه های غیررسـمی کالنرویکردی یکپارچه و سیستمی در توانمندسازی سکونتگاه

 یامر حاک نیکه ا دهدیرا نشان م یبر توانمندساز رگذاریتأث یکردهایاز رو یاختالفات جزئهای آماری های جامعهدیدگاه

 .است زیشهر تبرکالن یررسمیهای غ( در مورد سکونتگاهیشهروندان )هرچند با اختالف جزئ از شناخت کامل مسئوالن و
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 1های غیررسمی بر اساس رویکرد مشارکت و تسهیلگری به شـرح شـکل شـماره بنابراین الگوی توانمندسازی سکونتگاه

 باشد.می
 

 های آماریجامعه هایدیدگاهمی بر مبنای غیررس هایسکونتگاه. عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی 5شماره  جدول 
ضریب  جامعه آماری )حجم نمونه( مسیر

 رگرسیونی
P  نتیجه

 )تأثیرگذاری(

 تأیید 111/1 750/1 ، نخبگان و کارشناسانمسئوالن سهیلگریتمشارکت و  <سازی نهادی ظرفیت

 تأیید 115/1 211/1 شهروندان

 تأیید 115/1 111/1 ، نخبگان و کارشناسانوالنمسئ تسهیلگری مشارکت و <افزایی نهادی هم

 تأیید 111/1 257/1 شهروندان

 تأیید 110/1 152/1 ، نخبگان و کارشناسانمسئوالن مشارکت و تسهیلگری <گرایی اجتماع

 تأیید 113/1 210/1 شهروندان

 تأیید 111/1 755/1 ، نخبگان و کارشناسانمسئوالن توانمندسازی <مشارکت 

 تأیید 115/1 107/1 دانشهرون

 تأیید 111/1 111/1 ، نخبگان و کارشناسانمسئوالن توانمندسازی <تسهیلگری 

 تأیید 110/1 113/1 شهروندان

 

 
 تسهیلگریغیررسمی بر اساس رویکرد مشارکت و  هایسکونتگاه. الگوی توانمندسازی 4 شماره شکل

 

 گیرینتیجه
و  ینیشهرنشـ رونـدافـزایش  موجب ویژه پس از اصالحات ارضیبه ییی و فضااقتصاد یو چندگانگ یدوگانگ ریگیشکل

در  های غیررسـمیگیری و گسـترش سـکونتگاهو شـکل یمسـکن و بـد مسـکنییمشکالت متعدد ازجمله فقر، ب عیتجم

د که در ابعـاد اندادهشهر تبریز را در خود جایسوم از جمعیت کالنها حدود یکاین سکونتگاه. ه استشدتبریز  شهرکالن

منظور سـاماندهی و کنند. بهمحیطی و کالبدی شرای  نامطلوبی را تجربه میمختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست

ها در ابعاد مختلف نیاز به درك مناسبی از وضـعیت موجـود و بسـی  ها و همننین توانمندسازی آنارتقای این سکونتگاه

های غیررسمی شود. با توجه به اهمیت بح  سکونتگاهمحلی احساس می–مکانات بومیگیری از انفعان و بهرهتمامی ذی

های غیررسـمی الگـوی توانمندسـازی سـکونتگاه ارائـهشهر تبریز، هدف از این پژوهش در سطح شهرهای ایران و کالن

هـای مشـترك ویژگیباشـد. در ایـن راسـتا، بـا توجـه بـه شهر تبریز بر مبنای رویکرد تسهیلگری و مشـارکت میکالن

تواند با اندك تغییراتی با های غیررسمی و همننین رویکردهای غالب در نظام مدیریتی ایران، نتای  پژوهش میسکونتگاه



 147      ...یتسهیلگر و مشارکت کردروی مبنای بر غیررسمی هایسکونتگاه توانمندسازی الگوی / خواجه زادولیو  زمانی اصغری

هـا و وتحلیل داده. بـا توجـه بـه نتـای  مسـتخرج از تجزیـهباشدتعمیم به سایر شهرهای ایران نیز مطالعات موردی، قابل

پـذیری گرایی بـا تأکیـد بـر انعطافافزایی نهادی و اجتمـاعسازی نهادی، همت که ظرفیتتوان گفاطالعات پژوهش می

های موردبحـ ، بهبـود ها، شناخت و بررسی هدفمند موضوعهای نوین، توجه به نسبیتمدیریت شهری، تأکید بر نگرش

هـای متنـوع در نظـام پـذیرش رویکردنهـادی های عمومی به تشکیل نهادهای محلـی، تعامـل و مشـارکت بینگرایش

های شـر از پیش و کنتـرل منـابع میدخالـت مـردم در تنظـ یریگو بهره محلی – یهای بوممکانیسم تیتقو ،یتیریمد

سـطح شوند. مشارکت و تسهیلگری نیز با تقویـت و ارتقـای پذیری مشارکت و تسهیلگری محسوب میاساسی در تحقق

ی، ردولتـیغ یهابـه مـردم و سـازمان اریـاخت ضیتفـوی، فع مشکالت محلنسبت به خود در ر یمحل جامعهاعتماد و باور 

بـه  ناعتمـاد مـردم و مسـئوال بهبـود، مبتالبه خـود لئدر جهت پرداختن به مشکالت و مسا یمحل جامعه افتنی سازمان

روابـ   تیعوضـ بهبودی، با خارج از محله و تعامل با کنشگران شهر یاجتماع یوندهایمردم به پ شیگرا یارتقا، گریکدی

دانـش و مهـارت و  شیافـزای، ریگمیو تصـم یسـازمیتصم ،یزیرمردم در برنامـه مشارکت، گریکدیبا  ناساکن یاجتماع

دربـاره  ینهاد توسعه محل تیدانش و مهارت و قابل شیافزای، جامعه محل  یو بس لیدرباره تحل ینهاد توسعه محل تیقابل

اقـدامات و  یابیـاجـرا و ارز ف،یدرباره تعر ینهاد توسعه محل تیمهارت و قابل دانش و شیافزای و بندتیو اولو یازسنجین

 نماید.شهر تبریز را فراهم میهای غیررسمی کالنی مقدمات توانمندسازی سکونتگاهامداخله یهاطرح

راسـتای در  (0332و همکاران ) یصفرآباد( و 0331همننین نتای  تحقیق حاضر همسو با پژوهش مشکینی و همکاران )

(، آمادو و همکـاران 5100سازی نهادی و منشاویو همکاران )ظرفیت (0330) همکاران و پورداداشافزایی نهادی، تأثیر هم

های غیررسـمی اسـت. تفـاوت گرایی بـر توانمندسـازی سـکونتگاه( مشارکت و اجتماع5103( و مینیانی و آسانو )5101)

های غیررسـمی در مندی از رویکرد تسهیلگری در ارتقـاء سـکونتگاهنیز بهرهیشینه مطالعاتی و پژوهشی پتحقیق حاضر با 

 باشد.این تحقیق می

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، دانشگاه تبریز حامی این مقاله بوده است.

 

 منابعمنابع
هـای سـترش نابرابریگ یقیتطبالگوی  یبررس(. 0331اصغری زمانی، اکبر؛ احدنژاد روشتی، محسن و زادولی خواجه، شاهرخ. ) (0

، شـماره 2، دوره صلنامه آمایش جغرافیایی فضاف. 0372-12ی بازه زمان یط زیشمال شهر تبر نینشهیدر مناطق حاش یاجتماع
 .070-011، صص. 02

 –بدی های کاللی شاخص(. ارزیابی جابجایی سلو0332اصغری زمانی، اکبر؛ احدنژاد روشتی، محسن و زادولی خواجه، شاهرخ. ) ک 
، دوره ایقـهفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری و منطنشینان شمال تبریز. نشین، موردشناسی: حاشیهاجتماعی در مناطق حاشیه

 .502-535، صص. 01، شماره 1
 –البـدی (. تحلیل نقش توانمندسازی ساکنان در بهسـازی ک0330آبادی، سعید و پورطاهری، مهدی. )، هاشم؛ حسینپورداداش (3

، دوره ریزیصلنامه جغرافیا و برنامهفشرق کال عیدگاه شهر سبزوار.  محدودهموردی:  نمونههای غیررسمی، سکونتگاه محیطی
 .32-057، صص. 10، شماره 01

س کالبدی مناطق اسکان غیررسمی بر اسا –سنجی ارتقاء کیفی محور در امکان(. بازاندیشی بوم0337زادولی خواجه، شاهرخ. ) (1
ریزی شـهری، بـه دکتـری جغرافیـا و برنامـه هرسـالشهرهای اهواز و تبریـز(. حداقل )بررسی تطبیقی کالن معیارهای مسکن

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکدهراهنمایی سعید ملکی، 
: شـهر یعـه مـورد)مطال یشـهر یمشارکت تیریمد یـکارکرد-یساختار نییتب (.0335) .میرهنما، محمدرح ی ومجتب ،یصادق (2

 .013-011، صص. 0، شماره 12دوره  ،یانسان یایجغراف یهاپژوهشفصلنامه  .مشهد(
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 یاهیمنـاطق حاشـ یتوانمندسـاز یکردهـایرو(. 0332صفرآبادی، اعظم؛ مؤیدفر، سعیده؛ وارثی، حمیدرضا و بالغـی، رسـول. ) (1
، 03اره ، شـم1، دوره ایهآمایش شـهری و منطقـ و فصلنامه جغرافیا. زدیآباد حسن یرسمری: سکونتگاه غیمورد شناس یشهر

 .501-531صص. 
 یدر توانمندساز یشهر تیرینقش مد یابیارز. (0337زاده، محمدعلی. )محمدی دوست، سلیمان؛ مرادی ریزی، مرضیه و خانی (7

آمایش  امهفصلن. ان(هر اصفهش هینبی: محله زی)مطالعه مورد نیساکن یهابر خواسته دیکأبا ت یشهر نیرنشیهای فقسکونتگاه
 .017-011، صص. 53، شماره 1، دوره جغرافیایی فضا

رسازی مشارکتی سرعت بخشی به شهتسهیلگری در  ردفات شنق(. 0335محمدی، کاوه؛ رضویان، محمدتقی و صرافی، مظفر. ) (1
، 00ه ، شـمار3، دوره ایریزی منطقـهنامه برنامهفصلشهرداری تهران(.  3شهری )مورد پژوهی: منطقه  فرسودههای در بافت
 .13-21صص. 

 یوهشـ بـا غیررسـمی هایسـکونتگاه (. ساماندهی0331دوست، جواد و تفکری، اکرم. )مشکینی، ابوالفضل؛ سجادی، ژیال؛ دین (3
-011، صـص. 015، شماره 51، دوره نامه تحقیقات جغرافیاییفصل. (جعفری بابامحله  باقرشهر، موردی: نمونه)توانمندسازی 

052. 
ابهر.  شهر غیررسمی هایسکونتگاه ساماندهی و (. توانمندسازی0331اهلل. )فر، ولیکینی، ابوالفضل؛ صالحی، رحمان و ربیعیمش (01

 .033-511، صص. 35، شماره 17، دوره های جغرافیای انسانیفصلنامه پژوهش
های غیررسمی، د در ساماندهی سکونتگاههای کارآمیاستراتژگرشی بر تدوین ن(. 0331آذر، امین. )یمحمودزاده، علی و یبمص (00
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