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Abstract
Empowerment approach was proposed in the late 1980s and early 1990s in America and Netherlands,
for renovating the historic old neighborhoods, to improve the quality living in them. In recent
decades, the old central contexts of the cities have been abandoned, also, experiencing multiple
problems as a result of low attention and being neglected. Hidden values in this textures, including
buildings and historic pathways, and their physical special structure, which are the monumentals of
the departed people, and recalling the memories of the city, are worn out or completely destroyed.
Historic districts –due to uncontemporareity and inefficiency for routine life- call for acting
consideration; due to enjoying a historical identification, and so many cultural values. Bazar old
neighborhood is located in central context of Kashan. This research evaluates the effects of social and
physical criteria on the urban neighborhoods' empowerment, with a case study of Bazar neighborhood
in Kashan. This study is descriptive- analytical. The research population is 4633 inhabitants in the
Bazar neighborhood, with a statistics sample of 150 people. The research method was a survey
research, using questionnaires. SPSS and AMOS softwares were used for data processing and
analysis. According to the results, it can be seen that social-physical factors play an important role in
empowering Kashan's Bazar neighborhood. The physical dimension, with a significance level of 0.78,
seemed to be more effective in empowerment, than social factor with a significance level of 0.43. So,
increasing the security, services, living quality, participation and accessability in this neighborhood, is
up to their physical ordering, along with which, the empowerment strategy can be implemented.
Keywords: Empowerment, Physical-social, Historical context, bazar Neighborhood, Kashan.
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چکیده
رویکررد توانمنردکرردن در اوارررر دهر  1980و اوایرل  1990در کشرورهای آمریکررا و هلنرد مرررش شررد و در
باززنده سازی محالت فرسودة تاریخی برای ارتقای کیفیت سکونت استفاده شرد در دهرههرای گذشرته ،بافرتهرای
مرکزی قدیمی شهرها به حال رود رها و براثر بیتوجهی و رسریدگینشردن ،بره مسرائل متعرددی دچرار شردهانرد
ارزشهای نهفته در این بافتها شامل بناها و گذرهای تاریخی و سازمان فضایی کالبدی آنها که درواقع یادگارهرای
گذشتگان و زنده کنندة راطرات جمعی مردم شهر هستند ،بر اثر این مشکالت فرسوده شدهانرد یرا از برین رفترهانرد
محدودههای تاریخی بهدلیل معاصرنشدن و ناکارآمدی برای زندگی روزمره نیازمند توجه جدی است؛ زیرا شناسرنام
هویتی و ارزشهای فراوان فرهنگی دارند محل قدیمی بازار در بافت مرکزی شهر کاشان واقع شده است هرد

از

پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند کرردن محرالت شرهری و نیرز بررسری نمونر
موردی محل بازار کاشان است پژوهش حاضر ،توصیفی  -تحلیلی است جامع آماری پژوهش 4633 ،نفر جمعیت
ساکن در محل بازار است که با حجم نمون  150نفرر بررسری شرد بررای جمرعآوری اطالعرات ودادههرا از ابرزار
پرسش نامه استفاده شده است برای پردازش دادهها از نرمافزارهای  Spssو  Amosاستفاده شرد نترایج ایرن بررسری
نشان میدهند عوامل اجتماعی ـ کالبدی در توانمندکردن محل بازار کاشان نقش بسزایی دارند بعد کالبدی برا سرر
معناداری  ،0/78نقش بسزایی در توانمندکردن محل بازار نسبت به بعد اجتماعی با مقدار سرخ معناداری  0/43دارد؛
بنابراین رشد امنیت ،ردمات ،کیفیت زندگی ،مشارکت و دسترسی در ایررن محلره در گررو سررراماندهری کالبردی
آنها اسررت که در جریان آن راهبرد توانمندکردن اجراشدنی است
واژههای کلیدی :بافت تاریخی ،توانمندکردن ،کاشان ،کالبدی  -اجتماعی ،محل بازار
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مقدمه
جمعیت جهان بهطور روزافزونی بهسوی شهریشدن گام برمیدارد؛ بهطوریکه از سال  2008بره بعررد برریش از
نصف جمعیت جهان در نواحی شهری زنردگی میکنند ( )Wong and Yuen, 2011:1این روند سریع شهرنشرینی،
مشکالت زیاد را در شهرها باعث شده است تجارب نشان دادهاند «مدیریت محلهمحور» یکی از بهتررین راهکارهرا
برای کاهش مشکالت شهری اسرت (اورعی و فیاض )8 :1391 ،در چنرد دهرر گذشرته ،بسریاری از سرازمانهرا و
نهادهای دریل در مسئل مدیریت و برنامهریزی شهری در سر جهررانی بررر ترررویج نگرررش مشررارکتی برررای
تشویق روش مردیریت و برنامهریزی از پررایین برره برراال و توانمندکردن برای نظارت بر اقردامات توسعهای تأکیرد
داشته اند (حاجیپرور )35 :1385 ،همچنرین بررای حل مشکالت شهرنشینی ،رهیافرت توسع اجتماعررات محلرهای
بررا تأکید بررر پایررداری شررهری بررا رویکرررردی مرردممحرور و توانمنردکردن محررالت در مرردیریت شررهری،
جایگاه ویژهای یافته است (توکلی نیررا و سیسرری )30 :1388 ،رویکردی که درحالحاضر طررشهرای سراماندهری
سکونتگاههای نابهسامان در شهرهای کشرور بره دنبرال تحقرق آن هسرتند ،رویکررد توانمنردکرردن اسرت رویکررد
توانمند کردن با سیاست های ارتقاء و بهسازی محیط ،به دنبال ایجاد تغییراتری اصرولی در فراینرد اسرکان گرروههرای
کم درآمد شهری است این فرایند برپای منابع و ظرفیتهای موجود در اجتماعات محلی و در پیوند با سیاستهرای
کالن توسع ملی ایجاد می شود (رفیعیان )271:1382 ،ساماندهی و توانمنردکردن ایرن سرکونتگاههرا بایرد فراترر از
دیدگاه پروژهمحوری باشد (پیران )16 :1387 ،ساماندهی و توانمندکردن مستلزم شکلگیری روابرط برین سراکنان و
محیط محله با نهاد دولتی ،مسئوالن ،نهادهای مردمی و سمنها (سازمانهای مردمنهاد) است ازآنجاکه توانمندکرردن
محرالت شهری به بهبود وضعیت مناطق شهری منجر می شرود ،ایرن مهرم نیازمنرد توجره جردی برنامررهریررزان و
مسرئوالن شهری است (تقوایی و همکاران )127: 1394 ،بافتهای قدیمی و تاریخی شهرها تجلیگاه آداب و سرنن
نیاکان ،اندیشه و باورهای ملی و سنتی ما و منبع نمادین راطرات ،تعلقات و تصورات ما هستند که میتواننرد نقشری
بیبدیل در هویتسازی جوامع شهری در عصر پیشرفته ایفا کنند؛ زیرا فرایند جهانیشدن و یکسانکردن فرهنگی در
پیش رو ،باوجود هم عوامل مثبت ،بحرانآفرین است و ازرودبیگانگی جوامع را نیز به ارمغان میآورد برایناساس،
احیاء و بازگرداندن زندگی و ایجاد شرایط مناسب زیست در بافتهای تاریخی که با گذر زمران بره بافرت فرسروده
تغییر نام دادهاند ،بهدلیل وجود ارزشهای اجتماعی  -کالبدی اهمیت و ارزش واالیی دارد (ریبرک و گرانگلر:1383،
 )72محدودة بافت تاریخی شهر کاشان به شش محل قدیمی شامل محالت پشت مشهد باال ،بازار ،طاهر و منصرور،
سلران امیراحمد و درب اصرفهان ،محتشرم و پشرت مشرهد پایین تقسیم میشروند مسراحت بافرت تراریخی شرهر
کاشران  482/5هکترار برا جمعیرت  44552نفر است که از شمال به ریابانهرای طالقرانی و کاشرانی ،از جنروب بره
ریابانهای یثربی و غیاث الدین جمشید ،از غرب به ریابان مالمحسن و از شررق بره بلروار رلرریج فرارس محردود
شده است محدودة بافت تاریخی از نخسرتین سرالهرای قرررن حاضررر ،مردارالت وسریع و بعضراي ویرانگرری را
تجربه کرده است که در کنار تغییرر مناسرربات اجتمرراعی ،اقتصرادی و فرهنگری  50سرال گذشرته و معاصرنشردن
باتوجهبره ارزشهرای ذاتری و نیازهای زندگی امروزی ،موجبات فرسودگی کالبدی و عملکرردی آن را فرراهم کرده
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است (مهندسین مشاور باغ اندیشه )3 :1389 ،این بافت ها همچنین با چالشهایی ازجملره بریمسرکنی یرا مسررکن
نامنراسب ،کاربریهای ناسرازگرار ،دسترسینداشترن به امکانررات و ردمررات ،کمبرررود فضرررای سبرررز و نبررود
زیرسارتهای مناسب مواجه هسرتند کره مهاجرت افراد ساکن آن را موجب شده و محله را کامال بهصرورت بافرت
فرسودة شهری نمایان کرده است؛ درنتیجه نیازمنرد توجه جدی مدیران و برنامهریزان شرهری اسرت در ایرن میران،
مشکالت و معضالت یادشده در محل بازار ،یکی از محالت مرکزی شرهر کاشران ،پررنر ترر اسرت و برر کیفیرت
زندگی شهروندان تأثیر می گذارد؛ بنابراین ،پرسش اصلی پژوهش حاضر اینست که معیارهای اجتماعی و کالبدی چه
تأثیری بر توانمندکردن محل بازار دارند؟
پیشینة پژوهش
برنامهریزی و پژوهشهای توانمندکردن در ایران بسیار جدید و کمسررابقه هستند و از سرال  1380وارد مراحرل
ساماندهی محالت فقیرنشررین شررهری ایران شررد ابتدا بررسیهرایی برهصرورت راهنمرا در شرررهرهای زاهردان،
بندرعباس و کرمانشاه انجام شررد و سررپس الگوهای این پژوهشها بررا تغییراتی دربارة سررایر مراکرز اسرتانهرا و
شررهرهای بزرگ به کار گرفته شد چارچوب اصلی و اولی ایررن پرژوهشهرا از تجرارب بسررریاری از کشرورهای
آسیای شرقی و جنوب شرقی ،آفریقا و آمریکای التین در شرررایط بحرانرری و رویرارویی برا فقرر و نابرهسرررامانی
شررهری اسررت که با نظریات جدید برنامهریزی شررهری با آژانسهای برینالمللری و بانرک جهرانی از سرال هرای
1980میالدی سازمان داده شده است (پورموسوی و معصومی )37 :1389 ،بخشی از پژوهشهای انجامشدة دارلری
ورارجی دربارة توانمندکردن اجتماعات محلی عبارتاند از:
 -1موحد و حیدریان ( ،)1387در مقالهای با عنوان «بررسی نقش عوامرل اجتمراعی و فرهنگری در توانمنردکردن
بافتهای فرسودة شهری»  ،به بازنگری اساسی در شیوة عملکرد نسبت به بافتهرای قردیمی و تراریخی پردارتنرد
نتایج این پژوهش نشان دادند برا پیونرد اقتصراد و فرهن

و حرکت بهسوی ایجراد ظرفیرتهرای رفراهی ،فرهنر

ویرژة مردم ایرن سکونتگاهها زنده نگه داشته مریشرود پرور موسروی و معصرومی ( )1389در پژوهشری برا عنروان
سامان دهی و توانمندکردن محلههای آسیبپذیر ،با تأکید برر نقرش مردیریت شرهری ،بره بسترسرازی بررای ارتقرای
پایرردار شرررایط محیررری و رشد سررالمت ،امنیت ،امید ،ایمان و کرامرت انسرانی در سرکونتگاههرای غیررسرمی
پردارتند نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان مریدهنرد کره بهتررین وسررریله بررررای راهانردازی فراینرد نروین
توسررعه در ایررن اجتماعات ،سرراماندهی کالبدی آنها اسررت که در جریان آن راهبررد توانمنردکردن ،اجراشردنی
است رستمزاده ( )1391در مقاله ای با عنوان ساماندهی و توانمندکردن سکونتگاههای غیررسمی در محالت شهری،
با بررسی نگرش ساکنان محلی ،به موردپژوهی محل توحیدشهر بندرعباس ،به دیدگاهها و نگرش ساکنان محلری در
فرایند سامان دهی و توانمندکردن سکونتگاه های غیررسمی توجه کرده است یافتههای این پژوهش نشران مریدهنرد
مشکل اسکان غیررسمی و نداشتن سند مالکیت و فاضالب معابر از مشکالت مهم موجود در محله است تقروایی و
همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان «استراتژی توسع شهری با تأکید بر توانمنردکردن محرالت شرهری؛ مرالعر
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موردی :محل اکبرآباد یزد» توانمندکردن را در این محله بررسری کررده و بره ایرن نتیجره رسریدهانرد بررین سررران
کاربریها در وضع موجود با سران استاندارد در مقیاس محلهای اررتال

وجرود دارد همچنرین محلر اکبرآبراد برا

چالشها و مشکالت زیادی روبرو اسرت کره از مهرمتررین ایرن چرالشهرا مریتروان برره وضررعیت نامناسررب و
درحرالتخریرب کاربریها ،نفوذناپذیری کوچهها و معابر ،از بین رفتن هویت محلهای و غیره اشاره کرررد مجیردی
( )1393پژوهشی با عنوان «توانمندکردن بافتهای کهن شهری با تأکید بر سرمای اجتماعی در بافرت فرسرودة شرهر
بوکان» باهد

ارتقاء س رمای اجتماعی در راستای توانمندکردن اجتماعات محلری و بهبرود کیفیرت زنردگی و ایجراد

آرامش و آسایش بین شهروندان محله انجام داد نتایج این پژوهش بیان مریکنرد روشرنفکران محلری مریتواننرد در
توانمندکردن اجتماعات محلی تأثیر مثبت داشته باشند و عوامل قوت و فرصت بهتر از عوامرل ضرعف و تهدیرد در
ایفای نقش روشنفکران در توانمندکردن اجتماعات محله تأثیر دارند در این راستا مدیران شهری و شهروندان بیشرتر
از روشنفکران به حل مسائل بافت فرسوده تأکید دارند مشهدی زاده دهاقانی و رستمی( )1393در مقالهای برا عنروان
«سامان دهی و توانمندکردن محالت نابه سامان با رویکرد ارزشگرایی» ،بره بررسری نقرش ارزشگرایری در محرالت
نابه سامان پردارته اند حرکت از تفکر پروژهمحوری به سمت اجتماعمحوری نیازمند رویکردی اسرت کره برا اصرول
محلههای این بافتها و برنامهریزی محلهمبنا برای آنها ترابق داشته باشد؛ ازاینرو رویکرد ارزشگرایی در بررورد
با این محالت میتواند راهگشا برای تضمین مسیر برنامرهریرزیشرده بررای سراماندهری و توانمنردکرردن محرالت
نابهسامان باشد
از نمونه های رارجی نیز ،پژوهشی در جاوا و اندونزی نشان داد افزایش سرمایههای اجتماعی با افزایش احتمرال
موفقیت پروژههای اجتماعمحور برای دسرتیابی بره آب بهداشرتی همرراه اسررت ()Isham and Kahkonen, 1999
مرالعه ای در تانزانیا بیانکنندة آنست که ظرفیتهای اجتماع محلی در پایداری محلی اثرگذار است مشارکت فرراوان
رانوارها ،بر کیفیت آموزشی و توسع اجتماعی مؤثر است ضمناي سررمای اجتمراعی فرراوان ،در توسرع محیرری و
موفقیت پروژههای شهرسازی نقش بسزایی دارد (  )Narayan and pirtchett, 1999در پژوهش دیگری در بنگالدش
مشخص شد ظرفیت اجتماعی بهتر ساکنان با پایرداری محیرری و توسرع بهترر مجموعر دفرع زبالره همرراه اسرت
( )Bhuiyan, 2004پژوهشی در بخشهای فقیرنشین آفریقا نشان داد مؤلفههای محیری و اجتماعی توسع پایدار ،از
مؤلفه های مشارکتپرذیری و سررمای اجتمراعی و آمروزش اجتمراعی از مفهروم ظرفیرت اجتمراعی اثرپرذیر اسرت
(  )Mathenge et al, 2007بررسیهای انجامشده در بخشهای فقیرنشین ایران نشران دادنرد سررمای اجتمراعی ،در
ترمیم فقر و توسع پایدار ،موثر است ( )Asadi et al, 2008مررورگان ( )2011در مقالرررهای برا عنررروان «سرررهم
سررازمانهای دولترری بنرررگالدش در توسرررع سررررمای اجتماعررری و توانمنردکردن جامعررره» بررره بررسررری
سررازمانهای دولترری به ویژه آمرروزش و پرررورش پرداررررت و بررره ایرررن نتیجررره رسرررید کررره ظرفیرررت
سررازمانهای غیردولترری برررای توسررع سرررمای اجتماعرری و توانمنردکردن ،برهدلیرررل شررررایط اجتماعررری،
اقتصررادی و سیاسرری کشررور محرردود اسررت در پژوهش دیگری در بنگالدش توانمنردکردن ،برین نمونرهای از
 3500زن روستایی در  128روستای بنگالدش با پنج شارص بررسی شده است نتایج نشان میدهند قرارگررفتن در
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معرض تلویزیون ،پیش بینی مهم سه مورد از پنج شارص است سالهای تحصیل زن بهطور چشمگیری با شرارص
اعتمادبهنفس و آزادی تحرک ارتباط دارد و ثروت رانوار رابرهای مثبت و معقول با کنترل منابع زن دارد ( Simeen

 )et al, 2012به نقل از ( ،)Whetten&Comeron, 1998نولر ( )1991الگویی چهاربعدی بررای توانمنردکردن ارائره
کرده است و آن را الگوی ایدئال وبری مینامد وی معتقد اسرت «مرا از توانمنردکردن فررد یرا گروهری از افرراد در
موقعیتی معیّن و دارای شرایط زیر ،سخن می گوییم -1 :توانایی کامل تصرمیمگیرری را دارنرد؛  -2مسرئولیت کامرل
اجرای هر نوع تصمیم را بر عهده دارند؛  -3دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیمگیری و اجرای آن را دارنرد؛
 -4مسئولیت کامل پذیرش پیامدهای هر نوع تصمیم گرفته شده را دارند این حالتی مرلوب است که بهطرور مرداوم
در سازمانها مشاهده نمی شود » تأکید این تعریف بر تمایل شخصی به قبول مسئولیت پیامدهای عمل انجرامشرده و
تصمیمات گرفته شده نکت حیاتی آن است به اعتقاد اسپریتزر ( 1995مریالدی) برررال

گررایش روزافرزون منرابع

علمی مدیریت به توانمندکردن ،نبود توانمندکردن روانشنارتی در جامعه ،جلوی بررسیهای بیشرتر را مریگیررد بره
نظر وی توانمندکردن ،متغیری مستمر و پیوسته است که افرراد ممکرن اسرت درجرات مختلرف آن را تجربره کننرد
( )Moy and Henkin, 2006, pp 101 -117اسپریترز در پژوهشهای رود در ایالرت کالیفرنیرا بره بررسری ابعراد و
چگونگی سنجش توانمندکردن روان شنارتی در محیط پردارت و الگویی ارائه کرد که در آن به تبیین عوامل مؤثر بر
توانمندکردن روانشنارتی و پیامدهای آن پردارت ( )Spritzer et al, 1995, pp 1442 -1465رایلری ،بنتلری و لرین
( 2003میالدی) با اعتقاد به اهمیت توانمندکردن و نقش آن در موفقیت ،به جنبههایی از توانمندکردن پردارتهانرد کره
معموال نادیده گرفته می شوند این سه پژوهشرگر ،ارتبراط برین توانمنردکردن و موفقیرت را در پرروژههرای تکمیرل
محصول جدید در  212پروژه ،تحلیل و همواره دو پرسش اساسی مررش کردهاند :الف -آیرا توانمنردکردن در همر
انواع پروژه های تکوین محصول جدید مرلوب است؛ ب  -آیا توانمندکردن بیشتر ،میتواند لزوما مؤثرتر باشرد؟ ایرن
سه پژوهشگر با اشاره به پژوهش های پیشین ،سه ویژگی اصلی توانمندکردن را کارایی (سررعت) ،نروآوری و تعهرد
مریدانسررتند (  )Reily and Lynn, 2003اولیررو و همکرراران ( 2004مرریالدی) پژوهشرری دربررارة نقررش واسرررهای
توانمندکردن روان شنارتی بین رهبری و تعهد اجتماع انجام دادهاند آنان در این پرژوهش ،عرالوه برر موضروع براال،
نقش فاصل رهبر  -اجتماع (رهبری مستقیم و غیرمستقیم) و اثر آن را بر تعهد سازمانی نیرز بررسری کرردهانرد و برا
تأکید بر نقش مثبت واسره ای توانمندکردن روان شنارتی در نظری رهبری گشتالی و ارتقاء تعهد سرازمانی در افرراد،
توانمندکردن روان شنارتی را این چنین تعریف کردند« :توانمندکردن ،انگیزش ذاتی در قالب یرک مجموعر معرفرت
چهارگانه ،شامل توانش ،انگیزش (اثرگذاری) ،معنیداری و رود مختاری ،در راستای عکسالعمل فرردی نسربت بره
نقش فرد در جامعه است » به عقیدة آولیو توانش به معنای احساس دانسرتن و تروان انجرامدادن موفقیرتآمیرز کرار،
اثرگذاری به معنای میزان مؤثر واقعشدن فعالیت شخص در پیشبرد اهدا

سازمانی ،معنیداری به معنرای وزنری کره

افراد برای کاری در استاندارد رود قائل هستند و رودمختاری نیز به معنای حس اسرتقالل در تصرمیمگیرری اسرت
( )Avolio et al ,2004,951 -968نتایج پژوهش باندورا (1987میالدی) درروانشناسری ،معرفری چهرار ابرزار بررای
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توانمندکردن دیگران اسرت( -1 :)Bandura, 2004اسرتفاده از حمایرت احساسری مثبرت 1در فشرارها و هیجانرات؛
 -2استفاده از ترغیب و تشویق مثبتها2؛  -3داشتن الگو از افراد موفقی که میشناسند؛  - 4تجارب واقعری از تسرلط
بر اجرای موفق (تجرب موفق) بنابراین ،پژوهش حاضر با بهرهگیری از این نتایج و سایر پرژوهشهرای انجرامشرده،
عوامل کالبدی و اجتماعی تأثیرگذار را در محل بازار برای توانمندکردن این محله بررسی کرده است تأکید میشرود
تأثیر عامل کالبدی بر توانمندکردن ،بهندرت در پژوهشهای پیشین بررسی شده است
مبانی نظری پژوهش
واژة « »EMPOWERدر فرهن

فشردة آکسفورد؛ «قدرتمندشردن»« ،مجروزدادن»« ،ارائر قردرت» و «تواناشردن»

معنی شده است (قاسمی )24:1382،تاریخچ نخستین تعریف اصرالش «توانمندکردن» به سال  1788برمیگردد کره
در آن توانمندکردن را تفویض ارتیار در نقش سازمانی رود میدانستند که این ارتیار بایستی به فرد اعرا یا در نقش
سازمانی او دیده شود این توانمندکردن بهمعنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت ،واژهای بود که برای نخستین بار
بهطور رسمی بهمعنی پاسخگویی تفسیر شد گرو ( )1971بره تعراریف رایرج فرهنر

لغرت از توانمنردکردن اشراره

میکند که شامل تفویض قدرت قانونی ،تفویضارتیارکردن ،مأموریرتدادن و قردرتبخشری اسرت در سرال 1990
گاندز توانمندکردن را با واگذاری قدرت تصمیم به کارکنان مفهومسازی کرد؛ اما زایمرمن ( )1995بره ارائر تعریفری
آسان از آن تأکید کرد و معتقد است زمانی ارائ تعریفی از توانمندکردن آسان است که بره آن بردون در نظرر گررفتن
واژههایی مانند «درماندگی»« ،بی قدرتی» و «بیگانگی» توجه کنیم هرگراه بخرواهیم آن را باتوجرهبره افرراد گونراگون
تعریف کنیم بسیار مشکل است ادبیرات توانمنردکردن تراکنون بسریار دگرگرون شرده اسرت ترا اینکره لری ()2000
توانمندکردن را زمینه ای برای افزایش گفتگوها ،تفکر انتقادی و فعالیت در گروههای کوچک میداند و اشاره میکنرد
که اجازهدادن به فعالیت هایی برای حرکت به فراسوی تسهیم ،تقسیم و پاالیش تجربیات ،تفکر ،دیدن و گفتگوهرا از
اجزای اصلی توانمندکردن است (نادری و همکاران )66:1386 ،توانمندکردن فرایندی از پایین بره براال و مشرارکت
همه اقشار محروم جامعه در سرنوشت رود است و از مفاهیم اساسی توسع اجتماعی و از راهبردهای مهرم توسرع
منرقه ای به شمار میرود راهبرد اصلی این الگو ،اعتقاد به مردم است اعتقاد به اینکه مسرائل مریتوانرد بره بهتررین
شکل ممکن به دست مردمی که با آن مسائل بهطور روزانه زندگی میکنند و بهعبارتی گروههرای ذینفرع حرل شرود
توانمندکردن به اقشار محروم و گروههای حاشیهای اشاره دارد و مؤلفههایی مانند آمروزش ،عردالت ،توزیرع عادالنر
درآمد و امکانات و زمین این توزیع عادالنه ،زیرمجموع آن هستند توانمندکردن از مفاهیم توسع پایردار اسرت در
توسررع پایرردار بررر مشررارکت همرر گررروههررای اجتمرراعی در فراینررد توسررعه و پیشرررفت تأکیررد مرریشررود
)(http://www.hastia.org؛ البتره چارچوب نظری ارزشیابی توانمندکردن ،برپای نظری زیمرمن قرار دارد ارزشریابی
توانمندکردن بره فراینردهای توانمند کردن و پیامدهای آن توجرره دارد زیمررمن بررای ارائرر تعریفرری آشررکار از
نظریر توانمندکردن ،از تمررایز بررین فراینردهای توانمنردکردن و پیامردهای آن انتقراد کررده اسرت اسراس فراینرد
Positive Emotional Support
Positive Persuasion

1
2
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توانمنردشردن برر تالشهایی برای در ارتیار گرفتن کنترل ،نقدکردن منابع و فهم انتقادی محریط اجتمراعی پیرامرون
افراد گذاشته شده اسرت ( )http://www.moein.netهمچنین فیترمن ازجمله کسانی است که دربرارة توانمنردکردن
نظریره دارد وی قبال در مقالهای در سرال  1988برای الگوی ارزشیابی توانمندکردن بهجای سه مرحله ،پرنج مرحلره
بر شمرده است که از جنب محتروایی مشرابه سره مرحل معرفیشده در مقال ایشان در سرال  2000اسرت ایرن پرنج
مرحله عبارتاند از:
-1بررسری موجرودی؛  -2تعیرین اهدا ؛  - 3گسرترش راهبردهرا؛  -4فراینرد مستندسرازی؛  - 5اجتمراعپویرایی
یادگیران فیترمن در این مقالره ضمن اشاره به نظریر توانمنردکردن زیمررمن ،پرنج سرر بررای الگروی ارزشرریابی
توانمندکردن معرفری کررده اسرت کره عبارتند از  :آموزش ،تسهیلکنندگی ،حمایت ،آشکارسازی و آزادسازی
آموزش ) :(Trainingدر آموزش ،به مردم آمورته مریشرود کره ررود ،مجرری ارزشریابیهرای رررود باشررند و
بررعکس ارزشیابیهرایی کرره افرراد ذینفرع در برنامره اجررا مریکننرد؛ برهعبررارتی مقولرر آمرروزش ،نحروة برروز
توانمندیهای افراد است؛ بهنوعیکه رود ضمن مشارکت در طرشها و برنامهها ،طرراش و اجراکننده نیز باشند
تسهیل کنندگی ) :(facilitationدر این الگو تالش میشود به بازیگران (مردان محلی) کمک شرود ررود ،طرحری
پیاده کنند و نقش ارزشیاب (آموزشدهنده) که مربرری است ،ارائرر راهنماییهای عمرررومی و جهرررتدادن بررره
تالشهاست ) (http://www.moein.netدر این سر  ،تأکید بر نقش مردم در اجرای طررش اسرت؛ البتره بره کمرک
آموزشدهندگانی که مشکالت را آسان میکنند
حمایت ) :(Advocacyبر دفاع از مردم در اجرای طرشهای توسعه ای تأکید میشود و مربیان بررای دسرتیابی بره
اهردا

و پیشرفت ،درواقع اعتمادبهنفس به مردم میدهند

آشکارسازی ) :(Illuminationدر این الگرو ارزشیراب توانمنردکردن ،تجربیرات ررود را در ارتیرار مرردم قررار
می دهد ایرن تجربیرات ،چشماندازهای متفاوتی برای مردم ایجاد میکند که پویایی جامعه و بهبرود برنامره را باعرث
می شود؛ بهعبرارتی آشکارسرازی ،نوعی باز کردن چشم است و به مردم جهت میدهد ترا بتواننرد مسرائل را ببیننررد،
طررش بدهنرد و اجرا کنند
آزادسازی ) :(liberationدر این الگو ،ارزش توانمندکردن ،بروزدهندة استعدادهای مردم است و نروعی زمینره را
برای بروز استعدادهای مردم برای تصمیم گیری فراهم میکند تا دربارة چگونه زندگیکردن و اسرتفاده از امکانرات و
منابع ،یافتن راههای مفید برای مشارکت و فرصتهای جدید تالش کنند (موحد و حیدریان)69 :1387 ،
برابری در توزیع منافع اقتصادی ،دسترسی مناسب به نیازهای اساسی انسانی ،عدالت اجتماعی و حقروق بشرر و
درک الزامات محیطزیست اهدا

بااهمیتی هستند که برای دستیابی به شهری پایدار ،بایرد لحرا شروند (کراظمی و

محمدی )95 :1380،توسع پایدار ،کوچکترین پارة شهری ،منوط به بهرهبرداری و استفاده از منابع طبیعری ،انسرانی
و اکولوژیک به گونه ای است که هم ساکنان حال و آینده سر مناسبی از بهداشت ،امنیت و انسجام اجتماعی داشته
باشند و محیطزیست مرلوب و اقتصادی پویا را تجربه کنند (  )kline, 2005:126توسع پایدار محلی ،برپای توسع
اجتماعات محلی بنا می شود و حل مشرکالت از درون محلره برا ترکیرب سررمایههرای طبیعری ،کالبردی ،انسرانی و
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اجتماعی مقدور رواهد شد به بیان دیگر ،توسع پایدار محلی رویکردی به اجتماعات محلری دارد و ایرررن عنصرر
بیشترین نقش را برررای دستیابی به ایررن مهم دارد (راکپور و همکاران )62:1388 ،مرور پرژوهشهرا نشراندهنردة
تفاوت بسیار زیادی بین پژوهشهای غربی و ایرانی است که ریش آن در دسترس بودن آمار در سر محلره اسرت
شارما در دانشگاه فلوریدا به استخراج شارصهای پایداری برای واحدهای همسایگی پردارت و سه جنب محیرری،
اقتصادی و اجتماعی را برای کار رود انتخاب کرررد ( )Sharma, 2003ایالت اوکلند غربری برا تأکیرد برر سرالمت
اجتماعی ،حملونقل و اصالتبخشی فضا به استخراج شارصهای پایدار محلی پردارت و ابعاد محیری و اجتماعی
را مدنظر قرار داد (  )West Oakland neighborhood groups and the pacific institute, 2001جوزسا و بررروان
از دانشگاه مک گیلدر ،اقدامی کاربردی به انتخاب شارص های پایداری در سر محلههای شهر مونترال پردارت و
به دلیل نزدیکی به آمار سر محلری ،برر بخرش مردیریت زبالره و سررویسهرای اجتمراعی تأکیرد ویرژهای کردنرد
( )Jozsa and Brown, 2005در جمعبندی پژوهشهای رارجی مرالعه شرده ،تأکیرد ویرژه برر در دسرترس برودن
فضاهای آزاد و آموزشی ،شاغلبودن درون محله و میزان آشنایی و همبستگی میان همسایهها به چشم میرورد

شکل  :1 -الگوی مفهومی پژوهش (منبع :نگارندگان)

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی  -تحلیلی است برای جمعآوری اطالعرات و دادههرای الزم ،از روش میردانی و
ابزار پرسشنامه استفاده شده است جامع آماری پژوهش 4633 ،نفر جمعیت سراکن در محلر برازار کاشران اسرت
برای سنجش اطالعات براساس آزمون مقدماتی پرسشنامه ،شنارت کافی از ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی همگن
جمعیت ساکن و انتخاب درصد  pو  ،qحجم نمونه در رابر کوکران انتخاب شد و تعداد  150پرسرشنامر حراوی
 70گویه به صورت تصادفی ساده بین رانوا های ساکن در محله پخش شد؛ سپس برای تجزیه و تحلیل اطالعات از
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نرمافزار آماری  Spssو برای تهی الگوی سارتاری ،نتیجهگیری از دادهها و تحلیل نهایی از نرمافزار  Amosاستفاده شد
روایی این پرسشنامه با نظر کارشناسان و پایایی آن با انجام آلفای کرونباخ و به دست آمدن مقدار  0/658تأیید شد
محدودة بررسیشده
شهر کاشان با جمعیت  275325نفر (مرکز آمار ایران ،سالهای  1335تا  )1390و با ارتفراعی حردود  955مترر از
سر دریا در فالت مرکزی ایران و در شمال استان اصفهان واقع است در شرق و شمال شررقی ایرن شرهر دشرت
کویر و در جنوب آن ارتفاعات ایران مرکزی با روند شمال غرب بهسوی جنوب شرقی امتداد دارند محدودة بافرت
تاریخی شهر کاشان به شش محل قدیمی شامل محالت پشت مشهد باال ،بازار ،طاهر و منصور ،سلران امیراحمرد و
درب اصفهان ،محتشم و پشت مشهد پایین تقسیم شدنی است محدودة محالت قردیمی کره بخرش اعظرم محردودة
بافت فرسودة شهر کاشان را نیز شامل می شود ،مساحت  482/5هکتار دارد که از شرمال بره ریابرانهرای طالقرانی و
کاشانی ،از جنوب به ریابان های یثربی و غیاث الدین جمشید ،از غرب بره ریابران مالحسرن و از شررق بره ریابران
مالمحسن محدودشده است این محالت ،هم شهر در دوران قاجار و بخش اصلی توسع شهر را تا سرال  1300در
برگرفته است یکی از این محالت محله بازار است محله بازار حدفاصل ریابان رجایی در شمال ،ریابان بابا افضل
در غرب ،محتشم در جنوب و ریابان ابراذر در شررق اسرت ایرن محلره  4633هرزار نفرر جمعیرت و  76/4هکترار
مساحت دارد (مهندسین مشاور باغ اندیشه)45 :1389 ،

شکل  :2 -نقشة موقعیت جغرافیایی شهر کاشان و محلة بازار (ترسیم :نگارندگان)
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یافتههای پژوهش
در پژوهش حاضر ،پس از توصیف یافتهها به بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی برر توانمنردکردن محلر
بازار پردارته شده است
توصیف یافتهها

از کل تعداد پاسخ دهندگان به سؤاالت عمومی 26 ،درصد زن و  74درصد مرد و پاسرخدهنردگان ،بیشرتر در ردة
سنی  21تا  40سال بودهاند  68/7درصد متأهل و  31/3درصد مجرد بودهاند و بیشترین پاسخگویان با  98/7درصرد،
ملیت ایرانی و  1/3درصد ،ملیت افغانی داشتند بیشرترین پاسرخدهنردگان دیرپلم برا  38/7درصرد و زیرر دیرپلم برا
 25/3درصد بوده است درزمین اشتغال ،بیشترین فراوانی مربوط بره شراغالن برا  83/3درصرد و کمتررین آن افرراد
دانشجو و بیکار با  1/3بوده اند بیشترین فراوانی درآمدها 38/7 ،درصد و به میزان یک تا دو میلیون تومان و کمترین
آن  4درصد با درآمد سه تا چهار میلیون تومان بودهاند
تأثیر معیارهای اجتماعی بر توانمندکردن

برای پاسخ به پرسش تأثیر معیارهای اجتماعی برر توانمنردکردن محلر برازار ،براسراس جردول ( ،)1متغیرهرای
مشارکت اجتماعی ،کیفیت زندگی ،اعتماد به مسئوالن و امنیت در نظر گرفته شدهاند باتوجهبه دادههای بهدستآمرده
از پرسشنامه ،میانگین پاسخ پاسخ دهندگان بهترتیب مشارکت اجتماعی 2/29 ،است که مشارکت کرم شرهروندان در
فعالیتهای محلی را نشان میدهد بین شارصهای مشارکت ،مراجعره بره شرورایاریهرا بررای حرل مشرکالت برا
 1/47کمترین نزدیکی را به حد متوسط نشان می دهد و میزان برگزاری مراسم مذهبی و فرهنگری برا  3/22بیشرتر از
مقدار متوسط ،بیشترین متوسط را نسبت به سایر شارص های مشارکت نشان میدهد کیفیت زندگی 2/77 ،است که
وضعیت پایین روبه متوسط را نشان میدهد میزان اعتماد به مسئوالن ،2/54 ،وضعیت کم روبه متوسط است و میزان
امنیت 3/14 ،است که نشان دهندة میزان امنیت در حد متوسط اسرت میرزان ناهنجراری در محلره برا  ،1/42کمتررین
مقدار را بین سایر شارص ها نشان میدهد و احساس امنیت در شب با  ،3/33بیشترین میرزان را برین شرارصهرای
مربوط به امنیت نشان می دهد ازآنجاکه کاشان ،شهر تاریخی ،سنتی و مرذهبی اسرت ،سررمای اجتمراعی شرهروندان
کاش انی بیش از آنکه متاثر از فرایندهای دموکراتیک باشد ،ریشه در ذرایر مذهبی و سنتی دارد نتایج برهدسرتآمرده
نشان می دهند بیشترین میزان مشارکت مربوط به شررکت در مراسرم مرذهبی اسرت میرزان چشرمگیر مشرارکت در
کارهای مذهبی باتوجه به اعتماد کم و آگاهی نیز میتواند از آداب و رسوم سنتی جامع کاشان متاثر باشد زیرادبودن
میانگین مربوط به احساس امنیت ،موید این موضوع اسرت دادههرای پیمرایش نشران مریدهنرد میرانگین مشرارکت
اجتماعی شهروندان در امور شورایاری ها و اعتماد به مسئوالن شهری و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی نسربت
به امور مذهبی ،میز ان کمتری دارند؛ یعنی شهروندان کاشانی قابلیت مشارکت اجتماعی زیرادی دارنرد کره نهادهرای
مذهبی به روبی از آن استفاده کردهاند؛ اما به نظر میرسد نهادهای سیاسی  -اجتماعی نتوانستهاند در جلب آن چندان
موفق عمل کنند شهروندان نیز احساس میکنند امکان مشارکت مؤثر آنان در این زمینرههرا کمترر وجرود دارد ایرن
مسئله میتواند یکی از عواملی باشد که از افزایش میزان احساس شهروندی در شهر کاشان جلوگیری میکند
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جدول :1 -میانگین و درصد گویههای مربوط به بعد اجتماعی
شاخص

زیرشاخص

خیلی

زیاد

گونهها
1/47

کم

متوسط

زیاد

میزان مراجعه به شورایاری برای حل مشکالت

66

23/3

8

2/7

0

نقش نهادهای محلی در رفع نیاز

38

29/3

22/7

8/7

1/3

2/06

میزان عالقه به مشارکت و عضویت در نهادهای محلی

22

34/7

26/7

6

10/7

2/48

میزان عالقه به مشارکت در طرشهای نوسازی بهسازی

18

2/7

32/7

28

18/7

3/2

وجود کمیتههای آموزش عمومی

57/3

24

15/3

2/3

1/3

1/66

وجود کمیتههای حرفهآموزی

54

18

23/3

2

2/7

1/8

میزان برگزاری مراسم فرهنگی -مذهبی در محله

16/7

9/3

26/7

29/3

18

3/22

میزان مشارکت افراد محله در برگزاری مراسم

27/3

22/7

32/7

13/3

4

2/44

کیفیت

میزان رضایت از کیفیت زندگی

19/3

13/3

43/3

22

2

2/74

زندگی

میزان رضایت از شرایط زندگی

24/7

6/7

38/7

23/3

6/7

2/8

اعتماد به

میزان اعتماد به مسئوالن

28

24

31/3

14

2/7

2/39

مسئولین

میزان اعتماد متقابل مردم و مسئوالن محلی

14/7

25/3

41/3

12

6/7

2/7

میزان احساس ناامنی در محله

44

11/3

31/3

10/7

2/7

2/1

میزان اعتماد به همسایگان رود

8/7

8

53/3

20/7

9/3

3/14

میزان ارتباط با همسایگان رود

20

9/3

48

15/3

7/3

2/8

میزان عواطف مردم محله نسبت به هم

14/7

12

54/7

13/3

5/3

2/82

میزان سرقت از منازل در محله

44

24

18/7

8

5/3

2/06

تعداد اراذل و اوباش در محله

54/7

23/3

11/3

6/7

4

1/82

میزان ناهنجاری در محله

64

17/3

12

4

2/7

1/42

میزان امنیت محله هنگام پیادهروی

14

8

24/7

29/3

24

3/41

میزان احساس امنیت در شب

9/3

12

37/3

18/7

22/7

3/33

توانایی رانواده در تأمین هزین نیازهای اساسی

14/7

15/3

44/7

20/7

4/7

2/85

مشارکت

اجتماعی

امنیت

گویههای مربوط به بعد اجتماعی

خیلی

میانگین

کم

جدول ( )2مقادیر متغیرهای شارص اجتماعی را نشان مریدهرد برین متغیرهرای بررسریشرده ،کمتررین میرزان
میانگین مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی در محله با مقدار  2/29است و بیشترین میزان مربروط بره متغیرر امنیرت
اجتماعی با میانگین  3/14است که از میانگین متوسط بیشتر است درمجموع ،شارص اجتماعی میرانگین  2/68دارد
که نشان می دهد از میانگین نظری و متوسط کمتر است
جدول :2 -مقادیر مربوط به بعد اجتماعی
شاخص

اجتماعی

زیرشاخص

فراوانی گویهها

میانگین گویهها

مشارکت

8

2/29

کیفیت زندگی

2

2/77

اعتماد به مسئوالن

2

2/54

امنیت

10

3/14

مجموع

22

2/68
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تأثیر معیارهای کالبدی در توانمندکردن
در پاسخ به پرسش تأثیر معیارهای کالبدی بر توانمندکردن محل بازار ،براساس جدول ( ،)3شارص کالبردی بره
چهار زیرشارص کیفیت معابر ،وضعیت کاربریها و ناسازگاری ،دسترسی و وضعیت ردمات تقسریم شرده اسرت
باتوجهبه دادههای پرسشنامه ،میانگین پاسخ کیفیت معابر 2/34 ،است که نشاندهندة راضینبودن ساکنان از وضعیت
معابر است وضعیت کاربریها  2/77است که نشان دهندة وضعیت نامناسب کاربریها و ناسازگاری است که تعرداد
زمین های کوچک با قرعات کم با  ،2/40کمترین میزان را نسبت بره حرد متوسرط نشران مریدهنرد و میرزان وجرود
سارتمان های مرمتی و تخریبی با  ،3/59بیشترین میزان را نسبت به حد متوسط نشان مریدهنرد دسترسری  2/61کره
دسترسی کم روبه متوسط محله را نشان میدهد ،بین شارصهای دسترسی ،دسترسی به پارک و فضای سبز با متوسط
 ، 1/93کمترین مقدار متوسط را دارد و دسترسی به مراکز ررید روزانه با متوسط  ،3/26بیشترین حد متوسط را نشان
می دهد وضعیت ردمات کالبدی 2/26 ،است که نشاندهندة کمکیفیتبودن ردمات کالبدی اسرت باتوجرهبرهاینکره
بافتهای تاریخی و قدیمی شهر کاشان بهویژه محل بازار از یکسو بهعلت بیتوجهی مسئوالن محلی و ازسویدیگر،
تمایل ساکنان بر ترک این محلهها و ساکنشدن در بافتهای جدید شهر ،به ورود افراد غیربومی و غیرکاشانی بهویژه
مهاجران ا فغان به این محالت منجر شده است دسترسی نداشتن این محالت به وسایل حملونقل عمومی و نداشتن
زیرسارت های مناسب و دسترسی نامناسب معابر ،نبود امکانات و ردمات عمومی مانند پارک و فضای سبز ،روزبهروز
بر نامناسبترشدن فضاها و کاربریها افزوده و رالیشدن قسمتهای زیرادی از جمعیرت ایرن محرالت و تخریرب
فضاهای مسکونی را موجب شده است وجود ساکنان غیربومی بهویژه مهاجران افغانی در بافتهای قدیمی و مرکزی
شهر نهتنها بر این محالت بلکه درسایر محالت شهری اثر گذار بوده است و عالوهبرتخریب بیشتر فضاهای کالبدی در
این محالت بهوجودآمدن آسیب های اجتماعی و فرهنگی را در سر شهر باعث می شود
جدول :3 -درصد گویه های مربوط به بعد کالبدی
شاخص

خیلی

خیلی

میانگین

زیاد

گونهها
1/82

زیرشاخص

گویههای مربوط به بعد اجتماعی

کیفیت

میزان رضایت از کفپوش کوچهها و ریابانها

49/3

معابر

زباله و مصال سارتمانی در معابر محله

24/7

تعداد زمینهای رالی و توسعهنیافته و متروکه در محله

28

33/3

34/7

20

تعداد مناطق بدون ردمات و تسهیالت در محله

10

33/3

26/7

میزان قرعات زمین کوچک و با مساحت کم در محله

24/7

14/7

34/7

14

میزان قرعات زمین با چند مالک در محله

29/3

24

28/7

12/7

5/3

میزان واحدهای سارتمانی مرمتی و تخریبی در محله

12/7

26

21/3

24

16

3/59

میزان دسترسی محله به نانوایی ،سوپرمارکت ،میوهفروشی

8

12/7

24/7

21/3

33/3

3/26

میزان دسترسی محله به دارورانه و درمانگاه

10/7

14

31/3

26

18

2/94

میزان دسترسی محله به رودپرداز و بانک

25/3

12

24/7

19/3

18/7

2/36

میزان دسترسی محله به پارک و فضای سبز

35/3

20/7

22

16/7

5/3

1/93

میزان دسترسی محله به مراکز فرهنگی

44/7

24/7

24/7

4/7

1/3

2/08

همجواری کاربریهای ناهماهن

کاربریها
کالبدی
دسترسی

و ناسازگار در محله

کم

کم

متوسط

زیاد

18/7

32

-

-

25/3

33/3

15/3

1/3

2/86

19/3

6/7

12/7

2/42

21/3

10

14

2/48

20/7

9/3

2/74

12

2/40
3/04
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ردمات

میزان دسترسی محله به مراکز ورزشی

36/7

34

20

2/7

6/7

2/47

میزان دسترسی محله به مراکز آموزشی

32/7

16

29/3

15/3

6/7

2/8

وضعیت دسترسی شما از نظر حملونقل عمومی

27/3

13/3

24/7

20/7

14

3/06

میزان کمبودهای محله از نظر ردمات

23/3

6/7

32

16

22

2/14

میزان کیفیت فعالیت ردماتی سازمانهای شهری

33/3

27/3

32

6

1/3

2/78

رضایت از جمعآوری زباله در محله

16

18

46/7

10/7

8/7

1/86

درمجموع ،شارص کالبدی میانگین  2/49دارد که نشان میدهد نظر بیشتر پاسخگویان در جواب گویههای مربوط
به این شارص ،متناسب با طیف لیکرتی کمتر از حد وسط بوده است جدول ( ،)4مقادیر متغیرهای شارص کالبدی را
نشان میدهد بین متغیرهای بررسیشده ،کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر ردمات شهری در محله با مقدار 2/26
است و بیشترین میزان مربوط به متغیر کاربری های سازگار محلره برا میرانگین  2/77اسرت کره از میرانگین متوسرط
کمتراست درمجموع ،شارص کالبدی میانگین  2/49دارد که نشان میدهد از میانگین نظری و متوسط کمتر است
جدول :4 -مقادیر مربوط به بعد کالبدی
شاخص

کالبدی

زیرشاخص

فراوانی گویهها

میانگین گویهها

کیفیت معابر

2

2/34

کاربریها

6

2/77

دسترسی

8

2/61

ردمات

3

2/26

مجموع

19

2/49

پس از بررسی و تحلیل دادهها در نرمافزار  ،Spssبهدنبال برقراری ارتباط معناداری بین معیار اجتماعی  -کالبردی
و تأثیر آن بر توانمندکردن محل بازار کاشان هستیم بدین منظور با نرمافزار  Amosو الگوسازی معادالت سرارتاری،
بهترین الگویی که نتایج پذیرفتنی نیز داشته باشد برای این ارتباط عوامل رسم شد در ادامه به تشرری ایرن الگرو و
تفسیر نتایج میپردازیم

شکل :3 -الگوی ساختاری توصیفی آثار کالبدی اجتماعی بر توانمندکردن
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باتوجه به این الگو رابر دوسویه و مثبتی بین بعد کالبدی و اجتماعی توانمندکردن وجود دارد و هرکردام از ایرن
دو شارص هم به صورت جداگانه رابر مثبت و معناداری با توانمندکردن دارنرد بعرد کالبردی برا  ،0/78معنراداری
بیشتری نسبت به بعد اجتماعی نشان میدهد بین زیرشارصهای کالبدی ،بعد رضایت از کرفپروشهرا و رردمات
کالبدی شهرداری با  ، 0/89بیشترین سر معناداری را دارد و دسترسی به مراکز فرهنگی ،کمترین سر معنراداری را
دارد در بعد اجتماعی اعتماد به همسایگان و نقش سازمان های محلی و مردمنهاد در رفع نیازهرای محلری برا ،0/56
بیشترین سر معناداری را دارند و رضایت از شرایط زندگی با  ،0/28کمترین سر معناداری را دارد
جدول :5 -شاخصهای برازش نکویی
نام شاخص

عالئم اختصاری

شارصهای آزادشده برای تدوین الگو

NPAR

ری دو(کای اسکوئر)

CMIN

درج آزادی

DF

سر معنیداری

P

یرازش پذیرفتنی

< 3df

2

2df ≤X

پیشفرض

اشباع

مستقل

21

55

10

105/544
34

01< p < 05
2

279/795
0

0/000

کای اسکوئر نسبی (بههنجارشده)

CMIN/DF

2< X /df <3

3/1

شارص نیکویی برازش

GFI

90< GFI ≤ 95

0/9

شارص نیکوئی برازش اصالششده

AGFI

85< AGFI < 90, Close to GFI

0/80

45
0/000
6/2

1

0/719
0/65

شارص برازش هنجارشدة مقتصد

PNFI

)0/6

=>(

0/5

0/000

0/000

شارص برازش تربیقی مقتصد

PCFI

)0/5

=>(

0/5

0/000

0/000

ریش میانگین مربعات ررای برآورد

RMSEA

05<RMSEA< 08

0/08

0/187

از نظر گروه کارشناسان آمار دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی ،به چند دلیل قضاوت دربارة برازش الگو ،اگر تنهرا
برمبنای مقدار مربع کا و سر معناداری آن انجام شده باشد ،می تواند گمراه کننده باشرد؛ بنرابراین پژوهشرگر اغلرب
نیازمند توجه به شارصهای برازش دیگرری بررای تصرمیمگیرری نهرایی اسرت (قاسرمی )146 :1388 ،در تحلیرل
شارص های یاد شده باید گفت تعداد شارصهای آزاد برای تردوین الگروی ( )NPARبرا مقردار  21بررای الگروی
پیش فرض نشان می دهد ،پژوهشگر در تدوین الگو به راحتی به هزینه کردن درجات آزادی نپردارته و این وضرعیت،
پذیرفتنی است
شارص کای اسکوئر غیرمعنادار ( )CMINبرابر برا  105/544و سرر معنریداری صرفر نتیجرهای پرذیرفتنی بره
نمایش می گذارند باتوجه به اینکه درج آزادی الگوی پژوهش ،از صفر ،دور و به درج آزادی الگوی مستقل نزدیک
می شود ،بایرد تلقری مرلروب از الگرو داشرت نسربت کرای اسرکوئر بره درجرات آزادی کره کرای اسرکوئر نسربی
( )CMIN/DFروانده میشود و برهدلیرل قضراوت دربرارة الگروی تردوینشرده و حمایرت دادههرا از آن ،شرارص
مناسبتری است شارص مربع کای نسبی ( )CMIN/DFیکی از شارصها برای پذیرفتنی بودن اسرت شرومارر و
لومکس ( )1388مقادیر بین  1تا  5و حتی گاهی منابع سخت گیرتر ،مقادیر بین  1ترا  2و گراهی برین  1ترا  3را نیرز
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پذیرفتنی دانسته اند در الگوی مد نظر ما این مقدار برابر  ،3/1بیانکنندة وضعیتی پذیرفتنی بررای الگرو اسرت مقردار
شارص  RMSEAکه ریش دوم میانگین مربعات باقیمانده است برابر با  0/08است که برازشی پذیرفتنی برای الگرو
دارد شارص نیکویی برازش اصالششدة  AGFIکه برابر با  0/8است ،برازشی روب دارد همچنین شارص برازش
هنجارشدة مقتصد  PNFIکه مقدار آن  0/5است نیز برازشی پذیرفتنی دارد شارص برازش تربیقی مقتصد  PCFIکه
مقدار آن  0/5است ،برازشی پذیرفتنی است شارص نیکویی برازش  GFIبرابر است با  0/9که وضعیتی روب دارد
جدول :6 -مقادیر رگرسیون وزنی الگوی پیشفرض
شاخصها

توانمندکردن

تخمین

خطای

نسبت

سطح

غیراستاندارد

معیار

بحرانی

معنیداری

-

-

-

1/846

0/049
***

جهت تحلیل مسیر

متغیرها

S53

میزان دسترسی به نانوایی ،سوپرمارکت ،میوهفروشی و

1/000

S55

تعداد مناطق فاقد ردمات و تسهیالت در محله

0/212

0/115

S54

نیاز به بهسازی و نوسازی یا بازسازی

0/856

0/190

4/502

S57

میزان دسترسی به مراکز فرهنگی

0/141

0/80

1/767

0/051

0/086

0/078

1/101

0/045

S17

تعداد کمیتههای آموزش عمومی

0/814

0/222

3/664

***

S24

میزان اعتماد به همسایگان رود

0/445

0/185

2/410

0/016

S22

رضایت از شرایط زندگی

0/670

0/212

3/159

0/02

توانمندکردن

کالبدی

1/000

-

-

-

توانمندکردن

اجتماعی

1/000

-

-

-

S62

میزان رضایت از فعالیت سازمانها (شهرداری ،نیروی
انتظامی ،آموزش و پروش ،شورای شهر)

جدول ( )6سر معنی داری ،ررای استاندارد و نسبت بحرانی زیرمتغیرهرای توانمنردکردن را نشران مریدهرد و
بیان کنندة نسبت بحرانی ) (CRمناسب (بیشتر از  ،)1/96ررای استاندارد ) (SEکم و درنهایت ،سر معنیداری )(P

کمتر از  0/05برای سایر متغیرها است درنهایت ،فرضی یادشده تأیید میشود در الگویی کره بررای سرنجش میرزان
اثرگذاری عوامل کالبدی و اجتماعی بر توانمندکردن محل بازار با نرم افزار  Amosو الگوسازی معرادالت سرارتاری
به دست آمد ،باتوجه به نتایج به دست آمده و ارائهشده در جدول ( )3میتوان گفت هم شارصهای برازش نیکرویی
الگو ،مقادیر روب و پذیرفتنی دارند که نشان دهندة معناداربودن این رابرره و اثرگرذاری زیرمعیارهرای آنهرا شرامل
دسترسی ،امکانات ،نوسازی برای معیار کالبدی و موارد اعتماد ،رضایت و امنیت برای موارد اجتماعی است؛ بنابراین
نتیجه گیری می شود با بهتر شدن هرچه بیشتر شرایط کالبدی و اجتماعی این محله و افزایش رضایت و اعتمراد مرردم
بهدنبال آن ،میتوان برای توانمندکردن هرچه بیشتر این محله کوشید
نتیجهگیری
توانمندکردن فرایندی از پایین به باال و مشارکت هم اقشار محروم جامعه در سرنوشت رود اسرت و از مفراهیم
اساسی توسع اجتماعی و از راهبردهای مهم توسع منرقهای به شمار میرود راهبرد اصلی این الگو ،اعتقاد به مردم

 / 16فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره اول( ،پیاپی  ،)24بهار 1396

است اعتقاد به اینکه مسائل میتواند به بهترین شکل ممکن بهدست مردمی که با آن مسائل بهطرور روزانره زنردگی
میکنند و بهعبارتی گروههای ذینفع حل شوند توانمندکردن اشاره به اقشار محرروم و گرروههرای حاشریهای دارد و
مؤلفههایی مانند آموزش ،عدالت ،توزیع عادالن درآمد و امکانات و زمین این توزیع عادالنه ،زیرمجموع آن هستند
باتوجهبه دادههای بهدستآمده از پرسشنامه ،میانگین پاسخ پاسخدهندگان بهترتیب مشارکت  ،2/29است که مشارکت
کم شهروندان را در فعالیتهای محلی نشان میدهد کیفیت زندگی 2/77 ،است که وضعیت کم روبه متوسط را نشان
می دهد میزان اعتماد به مسئوالن  2/54است؛ یعنی وضعیت آن بهصورت کم روبه متوسط است و میزان امنیت 3/14
است که نشان دهندة میزان امنیت در حد متوسط است باتوجهبه دادههای کالبدی ،میانگین پاسخ کیفیت معرابر ،2/34
است که نشان دهندة نارضایتی ساکنان از وضعیت معابر است وضعیت کاربریها  2/77است که نشاندهندة وضعیت
مناسب کاربریها و سازگاری است دسترسی  2/66که دسترسی کم روبه متوسط محله را نشان میدهرد و وضرعیت
ردمات کالبدی  2/26است که نشاندهندة کمکیفیتبودن ردمات کالبدی است توانمندکردن اجتماعی بدون توجه به
بعد کالبدی ممکن نیست شهرداری ها و نهادهای مسئول در امور شهری میتوانند بیشترین نقش را در توانمنردکردن
کالبدی جامعه ایفا کنند باتوجه به الگوی سارتاری ،رابر دوسویه و مثبتی بین بعد کالبدی و اجتماعی توانمنردکردن
وجود دارد و هرکدام از این دو شارص هم به صورت جداگانه ،رابر مثبت و معناداری با توانمندکردن دارند که بعد
کالبدی با  ،0/78معناداری بیشتری نسبت به بعد اجتماعی نشان میدهد در بیشتر پژوهشهای پیشین به جنب اجتماعی
بیشتر تأکید شده است و به بعد کالبدی بیتوجهی شده است اما در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن بعرد کالبردی و
اجتماعی ،در پایان ،توانمندکردن محالت به این نتیجه رسید که بعد کالبدی نقش مهم و تأثیر بسزایی در توانمندکردن
محل بازار کاشان دارد و رشد امنیرت ،رردمات ،کیفیرت زنردگی ،مشرارکت و دسترسری در ایرررن محلره در گررو
سرراماندهی کالبدی آنها اسررت که در جریان آن راهبرد توانمندکردن اجراشدنی است
منابع
 - 1پورموسوی ،موسی و معصومی ،سلمان ،)1389( ،ساماندهی و توانمندکردن محلههای آسیبپذیر با تأکیدد بدر نقدش
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