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چکیده:
قابلیت شخصى از مهم ترین جنبه هاى بهزیستى ذهنى است که بر انگیزه و میزان فعالیت و تالش 
افراد براى رسیدن به موفقیت و پیشرفت تأثیر مى گذارد. هدف پژوهش بررسى قابلیت شخصى ساکنان 
محالت محروم است. این مفهوم (سازه) در دو بعد «امید به آینده» و میل به «برنامه ریزى در زندگى» 
سنجیده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشى است که در آن با استفاده از نمونه گیرى خوشه اى 
مناطق  و  نفر)  محروم (404  محالت  در  ساکن  سال  هجده  باالى  افراد  از  نفر  با 804  چندمرحله اى 
غیر محروم (400 نفر) شهر کرمان مصاحبه شده است. عالوه بر این به منظور مقایسه امید به آینده 
ساکنان محالت محروم با نمونه کشورى، یافته هاى طرح ملى سنجش سرمایه اجتماعى کشور (1394) 
مورداستفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان امید ساکنان محالت محروم به شکل 
ساکنان  شخصى  قابلیت  سطح  داد  نشان  یافته ها  همچنین  است.  کشورى  میانگین  از  کمتر  آشکارى 
محالت  ساکنان  از  زندگى»،  در  «برنامه ریزى  به  میل  و  آینده»  به  «امید  بعد  دو  در  محروم  محالت 
برخوردار پایین تر است. عالوه بر این نتایج حاکى از آن است که میزان قابلیت شخصى در خود محالت 
محروم هم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آمارى معنى دار است. بررسى تفاوت ها در سه محله 
محروم نشان مى دهد که میزان قابلیت شخصى ساکنان آن ها در سطح فردى با تحصیالت، درآمد، 
به جز  مذکور  عوامل  انباشتى  شاخص هاى  با  محله  سطح  در  و  اعتماد  و  اجتماعى  بى نظمى  امنیت، 
عامل اخیر (اعتماد) همبسته است. سرانجام اینکه متغیر وابسته در سطح فرامحلى با عواملى چون فقر 

تمرکزیافته، انزواى اجتماعى، رسمى سازى، محیط کسب وکار و شرایط اقتصادى ارتباط دارد.
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مقدمه
این حقیقت که اکنون غالب جمعیت جهان «شهرى» هستند، بسیار موردتوجه قرار گرفته است؛ 
اما آنچه اغلب بدان توجه نمى شود، این است که اِسکان اکثر این جمعیت شهرى جدید از طریق 
گسترش سکونت گاه هاى غیررسمى یا زاغه هاى واقع در جهان درحال توسعه، ممکن گشته است 
(داوى، 1399 و دیویس، 1398). بر اساس مطالعات سازمان ملل «اسکان غیررسمى» چالش 
اصلى هزاره سوم خواهد بود. طبق آمار ارائه شده در برنامه اسکان بشرى سال 2003 سازمان ملل 
در خالل 30 سال آینده از هر سه نفر در جهان یک نفر در سکونت گاه هاى غیررسمى شهرها 
زندگى مى کند (سرور و امینى، 1392: 50). کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و امروزه 
مسائل مربوط به حاشیه نشینى (سکونت گاه هاى غیررسمى) یکى از مهم ترین مسائل مدیریت 
شهرى محسوب مى شود. طبق نتایج و آمارهاى موجود، این سکونت گاه ها در حال حاضر حدود 
ده تا دوازده میلیون نفر از جمعیت شهرى کشور را در خود جاى داده است و مطالعۀ روند آن 
نشان مى دهد که این پدیده رو به گسترش بوده و در حال بحرانى تر شدن است (نقدى، 1392: 
37). شایان ذکر است بر اساس آمار سرشمارى سال 95 جمعیت حاشیه نشین و اسکان غیررسمى 
کشور بین 18 تا 20 میلیون نفر تخمین زده مى شود. همچنین در شهر کرمان آمارهاى رسمى از 
سکونت 70 هزار حاشیه نشین خبر مى دهد، اما کارشناسان مستقل معتقدند این آمار حداقل دو 
ـ  که بر پایۀ آمارهاى موجود  برابر است. مواجهه با آینده اى نامطمئن و ناپایدار، وضعیتى است  
و با توجه به معیارهاى عینى ـ از سوى ساکنان سکونتگاه هاى غیررسمى و محالت فقیرنشین 
 Bolland, Mccallum, lian,) ادراك مى شود. برآیند پیشینۀ پژوهش هاى بین المللى و ملى
 Bailey & Rowan,2001; Bolland, lian & Formichella, 2005; Ming, Jiang,
(پیران،  و   (Tian & Huang, 2021; Ross, 2000; Wilson, 1987; Wilson, 2010
1397؛ پین، 1399؛ موالینیتن و شفیر، 1399؛ نقدى، 1392) در این حوزه نشان مى دهد که 

عوامل متعدد و درعین حال مرتبط با یکدیگر این واقعیت تلخ را توضیح مى دهند:
1. اینکه شدت و تمرکز فقر در این مناطق در طول چند دهۀ گذشته افزایش یافته و ساکنان آن 

با منابع کمتر نسبت به هر زمان دیگرى روبرو هستند؛
فرصت هاى  به  برابرى  و  مناسب  دسترسى  محروم  و  فقیرنشین  محالت  ساکنان  اینکه   .2
غیررسمى  شغل  چندین  معموًال  آن ها  نیستند.  برخوردار  کافى  درآمد  از  و  ندارند  اشتغال 
دارند که همگى به طور بالقوه ادوارى بوده و البته از دست دادن شغل همیشه خطر جدى 
وضعیت امکان  این  است.  افزوده  مشکالت  بر  نیز  رسمى  مالکیت  فقدان  همچنین  است. 
سرمایه گذارى را کاهش مى دهد و استفاده از تسهیالت مالى و اعتبارى را دشوار مى سازد؛

شهرى  نقاط  سایر  با  مقایسه  در  اجتماعى  آسیب هاى  و  جرائم  دامنه  مناطق  این  در  اینکه   .3
بیشتر است.
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فقیرنشین  محله هاى  در  برجسته  مؤلفه هاى  از  روانى  و  جسمى  بیمارى  اینکه  سرانجام 
هستند، به ویژه آن هایى که در فقر شدید زندگى مى کنند، بیشتر از سایر گروه ها در معرض این 
نوع بیمارى ها هستند. مى توان گفت کسانى که در محالت محروم زندگى مى کنند، به واسطه 
سلسله وقایعى که در زندگى روزمره شان رخ مى دهد به این سمت گرایش پیدا مى کنند که با 
درجه اى از شک و تردید به آینده بنگرند و ممکن است چشم اندازى را توسعه دهند که در آن 
جایى براى برنامه ریزى در کار و زندگى وجود نداشته باشد. این فراگیر بودن عدم قطعیت و 
انتظارات منفى ساکنان محالت فقرنشین نسبت به آینده (ناامیدى) در ادبیات قوم نگارى مکرر 

ذکر شده است.
لوئیس (1387) در کتاب «فرزندان سانچز» داستان عضوى از خانواده (مانوئل) را روایت 
مى کند که بعد از عدم موفقیت در کار حمل ونقل، رستوران و کفاشى و ناکامى در کسب وکار 
از نقشه کشیدن براى زندگى و پیشرفت دست کشیده است، دیگر به خودش اطمینان ندارد، 
به نظر او ظاهراً سرنوشت آدم ها به اختیار یکدست اسرارآمیز است. به گفته او بارها براى کار 
و زندگى نقشه مى کشیم؛ اما به یکباره همه نقشه ها بر باد مى رود. تصمیم مى گیریم پس انداز 
کنیم، اما از بخت بد یکى مریض مى شود و مجبور مى شویم هر چه درآوردیم خرج دوا و درمان 

کنیم. بعضى وقت ها فکر مى کنم پس انداز بدبختى مى آورد.
نمونه  براى  مى کنند.  ارائه  فقرا  مصیبت بار  وضعیت  از  مشابهى  توصیف  اخیر  کتاب هاى 
بَنِرجى و دفلو (1396) در کتاب «اقتصاد فقیر» از حال و روز زنى به نام ایبوتینا مى گویند که 
همراه  به  او  مى کرد.  زندگى  اندونزى  باندونگ  شهر  زاغه هاى  از  یکى  در  کوچکى  خانه  در 
شوهرش وارد کسب وکار پوشاك شد. درحالى که کسب وکارشان به خوبى پیش مى رفت به دلیل 
سوءاستفاده یکى از آشنایان تجارى شان ورشکست شد. آن ها در سه چهار سال بعد موفق شدند 
وامى دریافت کنند و کسب وکار تجارى پوشاك را راه اندازى کنند، اما به خاطر کسادى بازار، 
اجناس روى دستشان ماند و نتوانستند به کارشان ادامه دهند. فشارهاى مالى، اجتماعى و روانى 
موجب فروپاشى خانواده شد و او مجبور شد به همراه چهار فرزندش و کلى بدهى با مادرش 
هم خانه شود. اوضاع زمانى بدتر شد که بزرگ ترین دختر ایبوتینا به دلیل مشکالت روحى و 

روانى به مراقبت و توجه زیادى نیاز پیدا کرد.
به باور بَنِرجى و دفلو، ریسک و مخاطره، یک واقعیت اساسى در زندگى فقرایى همانند 
ایبوتینا است که اغلب کسب وکار کوچکى دارند یا به شکل موقت، بدون پشت گرمى به اشتغال 
همیشگى کار مى کنند. در چنین زندگى هایى یک بدبیارى ممکن است پیامدهاى فاجعه بارى به 
بار آورد. در یک اقتصاد فقیر یک بدبیارى افراد را به دام فقر گرفتار مى کند. حتى هراس از اینکه 
ممکن است اتفاق بدى روى دهد نیز توانایى افراد فقیر را براى تحقق کامل قابلیت هاى آن ها 
ضعیف مى کند. ایده و فرض نامطمئن بودن زندگى تهى دستان شهرى موردتوجه دیگر محققان 
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نیز بوده است. براى مثال بیات (1397) در کتاب «سیاست هاى خیابانى» شرایط ناامن را در 
کنار درآمد پایین، مهارت پایین و جایگاه اجتماعى پایین از مؤلفه هاى اصلى تهى دستان شهرى 
مى داند. به اعتقاد او آسیب پذیرى در زندگى هر روزه، ویژگى برجسته حیات جمعى تهى دستان 
شهرى محسوب مى شود که ناشى از عدم اطمینان از وجود سرپناهى براى زیستن، شغلى براى 

امرار معاش، پرداخت قرض و حفظ آبرو است.
صادقى (1400) بر اساس بینش هاى بیات نشان مى دهد که تهى دستان شهرى چگونه از 
سیاست هاى اقتصادى و اجراى برنامه هاى تعدیل ساختارى در دهه 1370 و همچنین طرح 
هدفمندى یارانه ها و آزادسازى قیمت ها در سال 1389 و تورم ناشى از آن (بیش از 40 درصد) 
تأثیر گرفته اند. با افزایش تورم دستمزدهاى واقعى کم درآمدها سقوط کرد و هزینه هاى زندگى 
اندك  مصرف  از  هم  باز  بودند  مجبور  تهى دستان  شرایطى  چنین  در  گرفت.  پیشى  درآمد  از 
خود بکاهند و به شیوه قسطى و نسیه از مغازه داران و فروشندگان دوره گرد نیازهاى ضرورى 
و فورى شان را به نحو آبرومندانه اى برآورده کنند. ترس و نگرانى همراه با ناامیدى از تورم 
نمود.  مشاهده  به روشنى  وقت  مسئوالن  به  آن ها  نامه هاى  در  مى توان  را  سرسام آور  گرانى  و 
ازجمله گفته هاى مردم مى توان به «سخت در فقر و تنگدستى قرار گرفته ایم»، «هر روز براى 
نان فردایم لنگ هستم»، «قادر به تأمین معاش خانواده نمى باشم»، «با خرج و مخارج باالى 
زندگى و با کارگرى دیگر جانم به لبم رسیده و از زنده بودنم بیزارم» اشاره نمود. بدین ترتیب 
زندگى مادى نامطمئن ناشى از مشاغل غیررسمى و ناپایدار، تنگناى معیشتى، بدبیارى، امکان 
گرفتارى در دام فقر و ... بخشى اجتناب ناپذیر از زندگى تهى دستان شهرى بوده است که در 
محالت محروم زندگى مى کنند. نکته قابل توجه این است که این وضعیت مى تواند با جریان ها 
و فرایندهاى روان شناختى همراه گردد و به از دست دادن امید منجر شود. این احساس که راه 
برون رفت از وضعیت نامطلوب وجود ندارد، باعث مى شود تا ساکنان محالت محروم با رها 
کردن رویکردهاى بلندمدت براى موفقیت، به نفع چیزهایى که مى توانند در کوتاه مدت به دست 

آورند با آینده مبهم خود کنار بیایند.
داستان زندگى کسانى که در محرومیت زندگى مى کنند، نشان مى دهد که زندگى فقرا 
همراه با مخاطره، بدبیارى و شوك است (لوئیس، 1387؛ صادقى،1400؛ موالینیتن و شفیر، 
1399؛ پین، 1399). همچنان که بک (1400) بیان مى کند، خطرات نیز مانند ثروت، با الگوى 
طبقاتى پیوند دارد، اما در جهتى وارونه: ثروت در باال و خطر در پایین انباشته مى شود. فقر، 
فراوانى بدفرجام خطرات را جذب مى کند و در مقابل، ثروت (ازنظر درآمد، قدرت و آموزش) 
مى تواند امنیت را با خطرات معاوضه کند. عالوه بر این امکانات و توانایى هاى مقابله با خطرات، 
نابرابر  توزیع  گوناگون  تحصیلى  و  شغلى  طبقات  میان  احتماًال  آن ها  جبران  و  آن ها  از  پرهیز 
دارد. بنابراین افرادى که شغل ثابتى ندارند، از تحصیالت و مهارت باالیى برخوردار نیستند، 
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زندگى شان  درنهایت  دارد،  وجود  شدنشان  بیکار  احتمال  همیشه  و  است  ناکافى  دستمزدشان 
اهمیت  که  است  مدت ها  اقتصاد دانان،  به ویژه  و  اجتماعى  علوم  دانشمندان  است.  ناپایدار 
نااطمینانى را در تأثیرگذارى روى نتایج دریافته اند و به این موضوع اذعان نموده اند که بازده 
نامطمئن مى تواند سرمایه گذارى را کاهش دهد و جریان هاى درآمدى نامطمئن مى تواند موجب 
شود  زندگى  در  برنامه ریزى  به  تمایل  عدم  و  ناامیدى)  و  بى قرارى  اندوه،  (احساس  اضطراب 

(موالینتین و شفیر، 1399: 201).
افراد محروم1 اغلب امید چندانى به تغییر وضعیت و بهبود کیفیت زندگى و بهزیستى خود 
ندارند. چنین ناامیدى محصول یک باور کلیدى است مبنى بر اینکه نتایج و دستاوردها در آینده 
چندان دلگرم کننده نیست و اینکه فرد نمى تواند بر آن ها تأثیر بگذارد، خالصه اینکه تالش و 

.(Kolarcik et al, 2012: 906) کوشش بى نتیجه است
پین (1399) معتقد است، سو گیرى به سمت حال و بیزارى از قیدوبند، نبود برنامه ریزى 
براى کار، زندگى و فراغت تجربه مشترك همه کسانى است که در فقر بزرگ شده اند. البته این 
نگاه به زندگى متناقض به نظر مى رسد. مسلم است فردى که مى خواهد از فقر خالص شود، 

باید براى آینده پس انداز کند و یا آماده سرمایه گذارى باشد.
ــى از  ــدى یک ــه ناامی ــد ک ــا مى کن ــى رود و ادع ــر م ــم جلوت ــن ه ــد (1974) از ای بانفیل
ویژگى هــاى تعیین کننــدۀ شــخصیت «طبقــه فرودســت»2 اســت. رمان نویســان (مثــًال 
ــیمون و  ــون، 1993؛ س ــد دونالوس ــگاران (مانن ــس، 2000)، روزنامه ن ــز، 1994؛ کوینونک لوپ
برنــز، 1998) و دانشــگاهیان (مــک لئــود 1987؛ اندرســون 1999)، به طــور گســترده دربــاره 

.(Bolland et al, 2005: 293) ایــن رابطــه نوشــته اند
مطالعات دیگر، ناامیدى را با محیط زندگى مرتبط مى دانند. در این رویکرد ویژگى زمینه 
(بافت) مى تواند بر بهزیستى روان شناختى3 تأثیر بگذارد و به عنوان عوامل خطرآفرین4 با عوامل 
محافظتى5 عمل کنند. براى مثال مشخص شده است که خصایص محله با رویدادهاى منفى 

.(Morselli, 2017: 315) زندگى در تعامل است
گونزالـس و همـکاران (2012) اسـتدالل مى کننـد، محیط هـاى اجتماعِى محـدود همانند 
خانـواده بـا محیـط وسـیع تر مانند محلـه و اجتماع محلى در تعامل هسـتند تا ادراك از شـرایط 
آینـده زندگـى را تقویـت کننـد و بـه همیـن دلیـل مى تـوان انتظـار داشـت کـه زمینه هـاى 

1.Disadvantiaged people
2.Underclass Personality
3.Psychological (well –being)
4.Risk Factor
5.Protective Factor
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اجتماعـى نامطلوب و محروم1 این احسـاس را تشـدید کنند که آینـده تغییرناپذیر و ناامیدکننده 
اسـت. عواملى که در سـطح محله و همسـایگى قرار دارد، مانند خشـونت و فقر ممکن اسـت 
توانایـى جوانـان را بـراى تفکـر در مورد آینده محدود کند و از رشـد امید جلوگیـرى نماید. فقر 
ممکـن اسـت بـر گزینه هاى جوانان بـراى آینده تأثیـر منفى بگـذارد (براى مثال امـکان ادامه 
تحصیـل، دسترسـى بـه فرصت هـاى شـغلى و ...) و درنتیجه منجر به احسـاس ناامیدى شـود. 
بـه همیـن ترتیـب، زندگـى در اجتماعى که از خشـونت مزمن رنـج مى برد، محیطى اسـت که 
در آن اعتمـاد و امیـد به راحتـى رشـد نمى یابـد. جوانانـى کـه در محیط هاى خشـونت آمیز بزرگ 
مى شـوند ممکـن اسـت به ایـن باور برسـند که شـخصاً گزینـه آن ها زندگى پرخشـونتى اسـت 

.(Stoddard et al. 2011: 280) کـه به نوبه خود ممکن اسـت بـه درك ناامیدى منجـر شـود
از دیدگاه ساختارگرایانه، فقر، بیکارى و خشونت که در ایجاد ناامیدى نقش عمده اى ایفا 
مى کند به عنوان یک معضل اجتماعى تلقى مى شود که در آن افراد آسیب دیده به دلیل جداسازى، 
فرصت هاى محدود و موانع بیرونى که زندگى آن ها را محدود مى کند، در آن گرفتار آمده اند. 
دیدگاه مذکور این شیوه زندگى را محصول ساختارهاى اقتصادى و سیاسى جامعه مى داند و 
بنابراین فرض مى کند که اگر علل ایجادکننده آن اصالح شود، فقر، بیکارى و خشونت کاهش 

مى یابد و درنتیجه امید به آینده و قابلیت شخصى محرمان تقویت مى گردد.
بر اساس آنچه آمد سؤال اساسى تحقیق حاضر این است که آیا زندگى در محالت محروم 
تأثیر  زندگى)  در  برنامه ریزى  به  میل  و  آینده  به  (امید  آن  ساکنان  شخصى  قابلیت هاى  بر 
مى گذارد؟ شایان ذکر است که در اینجا ایده مکان تنها به عنوان یک محیط فیزیکى موردتوجه 
نیست بلکه مهم تر از آن به عنوان بازنمود فضایى نیروهاى اجتماعى و اقتصادى مورد تحلیل 
قرار مى گیرد. ما در این تحقیق از طریق بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى در سه 
محله محروم و سپس مقایسه آن ها با محالت و مناطق برخوردار و بهره مند در شهر کرمان، 
اهمیت و نقش محله را در شکل  گیرى قابلیت هاى شخصى ساکنان که براى پیشرفت شخصى 
آن،  کنار  در  این  عالوه بر  داد.  خواهیم  قرار  موردمطالعه  است،  اهمیت  حائز  آن ها  اجتماعى  و 

عوامل فردى و فرامحلى نیز موردتوجه ما خواهد بود.

فرضیه هاى پژوهش:
با توجه به مشخص شدن رابطه متغیرهاى مستقل با متغیر وابسته و تبیین این روابط بر اساس 

دیدگاه هاى مطرح شده در بخش مبانى نظرى، فرضیه هاى زیر مطرح مى گردد:
ساکنان  شخصى  قابلیت  باشد،  بیشتر  محروم  محالت  اجتماعى  انزواى  هرچقدر  کلى:  فرضیه 

(امید به آینده و میل به برنامه ریزى در زندگى) کمتر است.
فرضیه هاى فرعى نیز به قرار زیر است:

1.Disadvantaged Social Context 
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ــخصى  ــت ش ــد، قابلی ــتر باش ــروم بیش ــالت مح ــى در مح ــى اجتماع ــه بى نظم ــر چ - ه
ــت. ــر اس ــاکنان کمت س

ــخصى  ــت ش ــد، قابلی ــتر باش ــالت بیش ــکونت در مح ــت س ــژه امنی ــت به وی ــه امنی - هرچ
ســاکنان بیشــتر اســت.

باشد،  بیشتر  محروم  محالت  ساکنان  نهادى)  اعتماد  و  شخصى  بین  (اعتماد  اعتماد  هرچه   -
قابلیت شخصى آن ها بیشتر است.

- بین متغیرهاى زمینه اى (تحصیالت و درامد) و قابلیت شخصى رابطه وجود دارد.

 اهمیت موضوع:

تقریباً همه کسانى که به موضوع امید/ ناامیدى پرداخته اند، بر این نکته اشتراك نظر دارند که 
عامل مذکور بر انگیزه و میزان تالشى که افراد براى رسیدن به اهداف خود انجام مى دهند، تأثیر 
مى گذارد (سلیگمن، 1391؛ اسنایدر، 1397؛ فرانک، 1388؛ کالرك، 1396؛ ماکسول، 1400). به 
اعتقاد آن ها افراد داراى امید باال تالش زیادى براى رسیدن به اهداف خود انجام مى دهند، زیرا 
معتقدند تالش براى رسیدن به هدف، نتیجه بخش خواهد بود در مقابل افراد با امید کم یا ناامید، 
انگیزه کمى براى تالش براى دستیابى به موفقیت دارند، زیرا معتقدند تالش نتیجه کمى دارد. 
از منظر اقتصادى و تا جایى که به اقدام فعلى هر فرد و تأثیر آن بر نتایج آتى مربوط مى شود، 
ناامیدى معادل عدم انجام سرمایه گذارى و برنامه ریزى الزم براى رسیدن به بهزیستى و رفاه 
است. در مقابل امید برابر با انجام سرمایه گذارى و برنامه ریزى براى رسیدن به خوشبختى و 

بهزیستى است.
در  افسردگى  برابر  در  بهتر  مقاومت  باعث  امید  و  خوش بینى   (1391) سلیگمن  اعتقاد  به 
مواقع برخورد با رویدادهاى بد، عملکرد بهتر در کار و به ویژه در مشاغل چالش برانگیز و سالمت 
جسمى بهتر مى شوند. او امید، خوش بینى و برنامه ریزى در زندگى را زیرمجموعه اى از قابلیت ها 
و توانمندى هاى شخصى مى داند که نشان دهندۀ یک موضع مثبت نسبت به آینده مى باشند. 
تالش  صورت  در  آن ها  به  یافتن  دست  امکان  به  داشتن  باور  خوب،  رویدادهاى  وقوع  انتظار 
جدى و برنامه ریزى براى آینده، موجب شادى پایدار در اکنون شده و یک زندگى هدفمند را 
سبب مى شود. درواقع امید را مى توان به عنوان پیش بینى آینده اى خوب تعریف کرد که مبتنى بر 
اشتراك، احساس شایستگى شخصى، توانایى چیرگى بر حل مشکالت، بهزیستى روان شناختى 
و داشتن معنا در زندگى است. در مقابل ناامیدى به عنوان داشتن انتظارات منفى دربارۀ آینده 
تعریف مى شود. فردى که ناامید است، انتظارات منفى نسبت به خود و آینده دارد، انتظاراتش 
در جهتى است که اتفاق  خاصى رخ نمى دهد و هیچ چیز را به سمت بهتر شدن تغییر نمى دهد 

.(Ming et al.2021; Stoddard, 2011)
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آرون بک، بانى شناخت درمانى، ناامیدى را باور به این مسئله مى دانست که دلیلى براى 
زیستن وجود ندارد که آدم مشتاقانه در انتظارش باشد و دیگر روزهاى خوش در کار نخواهد 

بود (کالرك، 1396: 174).
به راحتى مى توان درك کرد که امید/ناامیدى افراد چه تأثیرى بر رفتار آن ها دارد. به باور 
اسنایدر (1397) منافع امیدوار بودن بسیار زیاد است. همان طور که تحقیقات نشان مى دهد، 
افراد با سطح امید باال در مقایسه با انسان هاى با سطح امید پایین، تعداد بیشترى هدف دارند، 
هدف هاى سخت ترى دارند، موفقیت هاى بیشترى در دستیابى به اهدافشان دارند و مهارت هاى 

بهترى براى مقابله با فشار روانى دارند.
بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده توسـط مونتـرو (1991) و پترسـون، مایـر و سـلیگمن 
(1993) تکـرار شکسـت کـه مشـخصه ناامیدى اسـت، بـه ایجاد سـندرم روان شـناختى کمک 
مى کنـد کـه با جنبه هـاى مختلفى مشـخص مى شـود ازجمله بیـان تمایل عمومى بـه انفعال1 
و از دسـت دادن انگیزه ها و تظاهر عالئم احساسـى که مشـخصه آن ترس و افسـردگى اسـت  

.(Cidade et al. 2015)

مبانى نظرى پژوهش
در این بخش رویکردهاى نظرى را بررسى مى کنیم که به تبیین قابلیت هاى شخصى (امید 
انزواى  فقر،  فرهنگ  از:  عبارت اند  رویکردها  این  مى پردازند.  برنامه ریزى)  به  میل  و  آینده  به 
اجتماعى، بى نظمى اجتماعى و مدل خطر محلى، مدل منابع و اقتصاد سیاسى مکان. اگرچه 
رویکردهاى مذکور سازوکارهاى متفاوتى را در سطح فردى، محلى و فرامحلى در شکل گیرى 
قابلیت هاى شخصى دخیل مى دانند. باوجوداین در بیشتر موارد نه تنها مغایرتى باهم ندارند، بلکه 

حتى مى توانند مکمل هم باشند. در ادامه به این رویکردها خواهیم پرداخت.

نظریه فرهنگ فقر
پیامدهـاى فرهنگـى تجربـۀ فقـر پایـدار بـراى سـال ها یکـى از برجسـته ترین و همچنیـن 
بحث برانگیزتریـن موضوعـات بـود. یک نمونه کالسـیک این مورد برداشـت اسـکار لوئیس از 
مفهـوم فرهنـگ فقر اسـت. از منظـر وى، فرهنـگ فقر به مجموعـه اى از ارزش هـا، هنجارها 
و رفتارهایـى اشـاره دارد کـه مشـخصۀ افـرادى اسـت که در شـرایط فقـر زندگـى مى کنند. بر 
ایـن اسـاس ارزش هـا، هنجارهـا و رفتـار افـراد فقیـر تا حد زیـادى عامـل عدم اسـتفاده آن ها 
از فرصت هایـى اسـت کـه جامعـه در اختیارشـان قـرار مى دهد که ایـن موضوع موجـب تداوم 

.(Lever et al. 2005: 376) فقـر آن هـا اسـت

1. passiveness



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
155

لوئیس معتقد است این فرهنگ موجب تقویت آن دسته از الگوهاى فرهنگى مى شود که با 
ـ  اقتصادى سر سازگارى ندارد. به گفته لوئیس این فرهنگ  پیشرفت و بهبود شرایط اجتماعى 
ریشه در مشکالت شایعى همچون بیکارى و بى تحرکى مزمن دارد و نوعى ایدئولوژى از آن 
برمى خیزد که به فقرا اجازه مى دهد خود را بااحساس ناامیدى و یاسى که ناشى از عدم دسترسى 

آن ها به موفقیت اجتماعى ـ اقتصادى است، سازگار کنند (مسى و دنتون، 1394: 546).
لوئیس بیان کرد، این فرهنگ زمانى پدیدار شد که گروه هایى که ازنظر اقتصادى- اجتماعى 
از جامعه سرمایه دارى به حاشیه رانده شده بودند، الگوهاى رفتارى را براى مقابله با منزلت پایین 
خود ایجاد کردند. این رفتارها که لوئیس در بین خانواده هاى مکزیکى و پورتوریکویى مشاهده 
کرد، با آرزوهاى کم، بى سازمانى، ناامیدى، دید بسته و محدود و تحقیر ارزش هاى به اصطالح 

.(Lamont & Small, 2010) طبقه متوسط مشخص مى شد
لوئیس اظهار داشت وقتى این فرهنگ شکل گرفت، سازوکارهایى را به وجود مى آورد که 
حتى زمانى که شرایط ساختارى ایجادکننده آن به روشنى تغییر کند و فرصت هایى براى بهبود 
استانداردهاى زندگى افراد محروم فراهم کند، تمایل به تداوم خواهد داشت و آن ها را در فقر 

نگه مى دارد.

نظریه انزواى اجتماعى
در  لوئیس  اینکه  ازجمله  است.  قرارگرفته  موردانتقاد  مختلف  دالیل  به  فقر  فرهنگ  مفهوم 
مفهوم سازى خود عاملیت انسانى را در نظر نمى گیرد، فرهنگ فقرا را متفاوت از فرهنگ جامعه 
بزرگ تر مى داند و همچنین بافرهنگ به عنوان امرى تغییرناپذیر برخورد مى کند. عالوه بر این 
موارد، تفسیر لوئیس از فرهنگ فقر با آنچه به «سرزنش قربانى» تعبیر مى شود، مطابقت دارد 
(kumar, 2010: 339). درواقع همان گونه که بورگیس (2001) بیان مى کند اگرچه لوئیس به 
دنبال مقابله با این تأکید یک طرفه یا تفسیر نادرست از مفهوم فرهنگ فقر بود، اما او نتوانست 

بحث را کامًال روشن و حل کند.
با توجه به این انتقادات،     رویکرد موقعیتى1 به عنوان جایگزینى براى رویکرد فرهنگ فقر 
محدود  خود  موقعیت  واقعیت هاى  با  فقرا  که  مى کند  بیان  به وضوح  رویکرد  این  شد.  مطرح 
و  فرصت ها  به  عقالنى  پاسخى  پیرامون،  جهان  به  فقرا  پاسخ  دیدگاه  این  اساس  بر  شده اند. 
محدودیت هاى پیش رویشان است. اولین انتقاد عمده از رویکرد فرهنگ فقر و تالش در جهت 
فرهنگ  از  دیگر  قابل توجه  نقد  شد.  انجام   (1967) لیبو  الیوت  توسط  موقعیتى  رویکرد  ارائه 
فقر از این منظر توسط چارلز آ. والنتاین (1968) مطرح شد. بر اساس این رویکرد، زمانى که 

محدودیت ها و موانع از بین برود رویکرد و نگرش فقرا تغییر مى کند.

1. Situational Approach
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عالوه بر این رویکرد فرهنگ فقر قویًا از سوى ویلیام جولیوس ویلسون (1987) مورد انتقاد 
نظرى  مفهوم  که  است  کرده  استدالل  محروم...»  «واقعًا  کتاب  در  ویلسون  است.  گرفته  قرار 
کلیدى نه فرهنگ فقر بلکه انزواى اجتماعى است. در کار ویلسون انزواى اجتماعى به عنوان 
فقدان تماس یا تعامل پایدار با افراد و نهادهایى که نشان دهنده جریان اصلى جامعه هستند، 

مفهوم سازى شده است.
به باور ویلسون مهم ترین پیامد انزواى اجتماعى محالت محروم این است که دسترسى به 
مشاغل و شبکه هاى شغلى را براى جویندگان کار دشوار مى سازد. مسلمًا در محله اى که مملو از 
افراد بیکار است کسى نخواهد توانست ساکنان را دریافتن کار یارى کند. از سوى دیگر بیکارى 
پایدار به طور خاص بر عادات روزانه و گرایش هاى کارى تأثیر مى گذارد. شیوه هاى بیدار شدن 
در صبح و درزمانى معین، حضور یافتن در محل کار و انجام مسئولیت هاى شخصى بخشى 
هنگامى که  مى گیرد.  مایه  پایدار  اشتغال  از  که  کار است  به  نسبت  افراد  تمایالت  و  عادات  از 
«کار ناپدید» مى شود و افراد در بازار کار رسمى شرکت نمى کنند، به احتمال زیاد این تمایالت و 
گرایش هاى فرهنگى را در عرصه زندگى روزمره نیز از دست مى دهند. الگوهاى رفتارى که با 
یک زندگى کارى موقتى و فصلى مرتبط است (همانند غیبت و تأخیر و ...) به نوبه خود مى تواند 

احتمال یافتن کار و حفظ آن را کاهش دهد.
احتمال  تقویت  کند،  را  کار  فرهنگ  که  اجتماعى  هنجارهاى  فقدان  ویلسون  دیدگاه  از 
روى آوردن افراد به فعالیت هاى غیرقانونى زیرزمینى، یا بیکارى و بطالت را افزایش مى دهد و 

احساس پوچى، بى معنایى و ناامیدى را در میان ساکنان محالت محروم تقویت مى کند.
رفتار  و  گرایش  نوع  درك  در  فرهنگى1  ویژگى هاى  انکار  اندیشه  در  ویلسون  بنابراین   
به  پاسخى  فرهنگ  که  مى کند  برجسته  را  واقعیت  این  بلکه  نیست،  فقیرنشین  مناطق  در 
محدودیت ها و فرصت هاى ساختار اجتماعى2 است. به گفته ویلسون، هرچقدر منابع کمیاب بین 
گروه هاى جامعه نابرابرتر باشد، تمایز بیشترى در مشارکت اجتماعى گروهى3 در نهادهاى جامعه 
و فرهنگ گروهى وجود دارد. تنوع گروهى در رفتار، هنجار و ارزش ها منعکس کننده تنوع در 

دسترسى گروهى به کانال هاى سازمانى امتیاز و نفوذ است.
چنین  به  گروهى  دسترسى  تعیین  در  اصلى  عوامل  از  یکى  طبقاتى  پیشینه  ازآنجایى که 
کانال هایى هستند، فرصت هاى موجود براى طبقه فرودست محدودتر است و محدودیت هاى 
این  به  پاسخى  محروم  محالت  در  فرودست  طبقه  فرهنگ  درواقع  است  بیشتر  ساختارى4 

محدودیت هاى ساختارى و فرصت هاى محدود است.

1. Cultural Traits 
2. Social Structural Constraints and Opportunities 
3. Group Social Participation 
4. Structural Constraints 
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میر و همکاران (2021) با تکیه بر ادبیات فرصت ها1 بیان مى کنند که فقر متمرکز، جداسازى2 
و بیکارى نگرش و رفتارهاى افراد را تغییر مى دهد. به طور خاص، تمرکز مشکالت اقتصادى 
و اجتماعى در یک منطقه مى تواند امید به فرصت هاى آینده را براى کسانى که در آن منطقه 

زندگى مى کنند، کاهش دهد.

بى نظمى اجتماعى و مدل خطر محلى3
درآمد  با  ساکنین  با  مقایسه  در  مى کنند  زندگى  محروم  محالت  در  که  کسانى  به طورمعمول 
 (Gonzalez et al., باالتر، در معرض خطرات بیشترى هستند و از منابع کمترى برخوردارند
(2012. همچنین استرس و فشار ناشى از زندگى در محلۀ محروم با نرخ باالى فقر ممکن است 
 .(Ross, 2000) بستر مناسبى براى افسردگى، احساس خستگى، غمگینى و ناامیدى فراهم کند
کیلى و همکاران (2009) معتقدند افرادى که در محله هاى خطرناك4 زندگى مى کنند نسبت به 

افرادى که در محله هاى برخوردار سکونت دارند، احساس ناامیدى بیشترى را تجربه مى کنند.
سؤال کلیدى این است که چه سازوکار هایى قادر به توضیح نحوۀ عملکرد اثرات محله بر 
نگرش ها و رفتارهاى ساکنان به طور عام و امید و برنامه ریزى در زندگى به طور خاص هستند؟

اگرچه شناخت ما در مورد این سازوکار ها کامل نیست، باوجوداین تئورى شهرى و تحقیقات 
موجود سرنخ هایى را در مورد عواملى که به طور بالقوه تأثیرات ناشى از محرومیت تمرکزیافته 

 .(Sharp, 2018: 616)را میانجى یا تقویت مى کنند، ارائه مى دهد
در این زمینه مى توان به عواملى چون درك از بى نظمى، ترس از قربانى شدن و بى اعتمادى 

اشاره کرد.
محله هاى فقیر اغلب با درجه مشخصى از بى نظمى فیزیکى و اجتماعى شناسایى مى شوند. 
بعالوه آن که در این مناطق اعتیاد گسترده، نرخ بیکارى باال و خدمات عمومى محدود است و 

.(Bolland et al. 2005)ساکنان از جرم و جنایت و قربانى شدن در هراس  هستند
تمرکز مسکونى5 افرادى که به لحاظ اجتماعى محروم هستند، محالتى را پدید مى آورد 
که در آن کنترل و نظارت اجتماعى ضعیف است و این امر موجب تقویت بى اعتمادى مى شود.
در محالتى که محرومیت تمرکز یافته است به دلیل فرصت هاى محدود، فقدان انسجام 

1. Opportunities Literature 
2. Segregation
3. Local Danger 
4. Dangerous Neighborhood 
5.Residential concentration 
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و همبستگى 1و نبود خدمات رسمى2، بى نظمى ایجاد مى شود. در رابطه با جوانان  ـ که شانس 
کمى براى موفقیت مى بینند ـ احتمال کمترى وجود دارد که به ادامه تحصیل بپردازند و در 
سطح  ازاین رو  و  آورند  روى  غیرقانونى  فعالیت هاى  به  است  ممکن  ناامیدى  روى  از  مقابل 

بى نظمى در محله بازهم افزایش مى یابد.
روس و همکاران (2000) ادعا مى کنند که بى نظمى رایج در محله هاى محروم سطح ترس را 
افزایش مى دهد و درعین حال این تصور که فرد بر زندگى خود کنترل دارد را کاهش مى دهد 
و همچنین این احساس را ایجاد مى کند که فرد قادر به فرار از موقعیت نامساعد نیست. در 
چنین شرایطى، افراد تمایل دارند خود را از اجتماع محلى کنار بکشند و ارتباط و تعهد به محله 
و ساکنان را کاهش دهند. متعاقبًا فرصت هاى ایجاد شبکه هاى اجتماعى سالم و حمایت کننده 
و  ارتباط  عدم  احساس  این  که  دارد  وجود  احتمال  این  شرایطى  چنین  در  مى شود.  محدود 

درماندگى روانى3 به گسترش و تداوم احساس ناامیدى مرتبط با آن کمک کند.

مدل منابع و ویژگى هاى نهادى
محله4  اثرات  مدل هاى  از  خود  صورت بندى هاى  در  نهادى  ساختار  به  خاصى  توجه  محققان 

نشان داده اند.
این مکانیسم به زیرساخت هاى فیزیکى و شبکه هاى نهادى در دسترس افراد در محالت 

.(Bauder, 2002) متمرکز است
محالت محروم عمومًا فاقد نهادهاى قوى نظیر مدارس، مهدکودك ها، کتابخانه ها، پارك ها، 
مراکز ورزشى و تفریحى، نهادهاى حافظ نظم و قانون و امنیت، آژانس هاى کاریابى و اشتغال، 
شرکت هاى بیمه و دیگر سازمان هاى اجتماعات محلى هستند که به ارائه کاالها و خدمات و 

.(Jarrett et al. 2010:302) تأمین منابع الزم براى افراد و خانواده ها مى پردازند
سازمان ها به ویژه سازمان هاى غیرانتفاعى و سازمان هاى مدنى اجتماع محور که خیر جمعى 
تولید مى کنند، افراد را به روش هاى ناخواسته به هم پیوند مى دهند و سطح اثربخشى جمعى را 
باال مى برند. مشارکت سازمانى و تراکم نهادى هر دو به طور سنتى پایه هاى کلیدى براى مبارزه 

با جرم و جنایت و همچنین اقدام و عمل جمعى شناخته مى شوند.
به دلیل زیرساختارهاى نهادى ضعیف در محالت محروم، خدماتى نظیر اشتغال، فراغت، 
امنیت، مراقبت هاى بهداشتى، مراقبت از کودکان و حمایت از خانواده یا غیرقابل دسترس است 
یا کیفیت آن ها پایین است. ازاین رو افراد و خانواده از خدمات موردنیاز صرف نظر مى کنند یا 

1. Social Integration and Cohesion 
2. Formal Services 
3. Distress
4. Neighborhood Effects Models



      سال دوم
شماره دوم

تابستان 1401
159

استفاده از خدمات نازل تر را در پیش مى گیرند.
وجود موانع و مشکالت در دسترسى به خدمات عمومى به ساکنان یادآور مى شود که جامعه 
آن ها را به حال خود رها کرده است. اشخاصى که احساس مى کنند در جزیره محرومیت رها 
گشته اند، نسبت به کارگزاران و سازمان ها و نهادهاى مسئول بى اعتماد مى شوند و همچنین 

امیدشان به بهبود اوضاع محله از دست مى رود.

عوامل فرامحلى و رویکرد اقتصاد سیاسى مکان
منتقدان تئورى هاى پیشین معتقدند که عمدۀ پژوهش هاى انجام شده در مورد اثرات محله بر 
ایده ویژگى هاى «محصورشده یا درونى»1 متمرکز هستند و محله ها را تقریبًا مشابه جزایرى جدا 
از یکدیگر تصور مى کنند. موضوعى که با توجه به تأکید بوم شناسى شهرى بر وابستگى متقابل 
فضایى، نشان دهندۀ شکافى تعجب آور است (Sampson, 2011: 234). درواقع ممکن است 
بزرگ ترین انتقاد از تحقیقات اثرات محله، این واقعیت ساده باشد که محله خود تحت تأثیر و 
نفوذ مجموعه اى از نیروها و بافت گسترده تر است. بر اساس شواهد موجود مى توان استدالل 
کرد که بى توجهى و به حاشیه راندن محالت محروم به دلیل انواع نیروهاى اقتصادى و سیاسى 
قدرتمند در سطح شهر، منطقه، ملى و حتى جهانى پدید آمده است. در چارچوب و بافت این 
نیروها، نبود ساکنانى که بتوانند به طور مؤثر از منافع اجتماع محلى دفاع کنند، کاالها و خدمات 
باکیفیت را مطالبه نمایند و بر سیاست گذارى عمومى تأثیر بگذارند یک آسیب جدى محسوب 

.(Joseph et al. 2007: 392) مى شود
بنابراین، هنگامى که به بررسى اهمیت و نقش محالت محروم (زاغه ها) مى پردازیم. توجه 
به عوامل فرامحلى ضرورى است. برخى با نگاه خوش بینانه معتقدند که ساکنان زاغه ها قشرى 
پویا و خواهان پیشرفت و موفقیت اند و همواره به جاى یاس و نومیدى در دنیایى از امید به سر 
مى برند؛ به تعبیرى دیگر، در «محله هاى امید» زندگى مى کنند. 2برخى دیگر ارزیابى بدبینانه 
دارند و ادعا مى کنند که آن ها «کوچه هاى بن بست یاس و ناکامى» هستند، تصویرى که با آنچه 
در «فرهنگ فقر» از تهى دستان ترسیم شده است، مطابقت دارد. 3درهرصورت صرف نظر از نوع 
ارزیابىـ  خوش بینانه یا بدبینانهـ  مهم است بدانیم که تعامالت پویایى بین ویژگى هاى محالت 
 (Turok محروم، ساکنان و اقتصاد تأثیر تعیین کننده اى بر بهزیستى و امید به آینده آن ها دارد

.& Borel –saladin, 2018)
همان طور که ویلسون استدالل کرده است، افول صنایع تولیدى، حومه اى کردن مشاغل و 
گسترش بخش خدمات کم دستمزد سبب شده است از تعداد مشاغل محله هاى فقیرنشین درون 
1. Contained or Internal Characteristics 

2. لوید، 1398: 191
3. لوئیس، 1387

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان



      سال دوم
 شماره دوم

تابستان 1401

160

مقاله

شهرها به طرز چشمگیرى کاسته شود و این روند نیز در جایگاه خود به افزایش نرخ بیکارى 
محالت  ساکنان  بر  ویرانگرى  تأثیر  بیکارى  و  فقر  ترکیب  ویلسون  باور  به  انجامید.  ساکنان 

محروم داشته است.
دگرگونى هاى  بین  که  مى کند  پیشنهاد  را  فرضیه  این  ویلسون  همانند   (1380) کاستلز 
ساختارى که از آن به عنوان ویژگى جامعۀ شبکه اى نوین یاد مى کند و ویرانى فزاینده محله هاى 
فقیرنشین درون  شهرها، رابطۀ نظام مندى وجود دارد او در تبیین وضعیت محله هاى فقیرنشین 
درون-شهرها از ابزار مفهومى «فضاى جریان ها» استفاده مى کند. بر این اساس ظهور فضاى 
جریان ها که با استفاده از مخابرات و حمل ونقل، مکان هاى ارزشمند را در الگویى ناپیوسته به 
یکدیگر متصل مى کند در مقابل مناطق محروم را به حال خود وا مى گذارد. ابتدا حومه نشینى 
و آنگاه پراکنده شدن مناطق شهرى سابق و ... به جهان کالن شهرى اجازه داد تا محله هاى 

اقلیت نشین داخل شهرها را کامًال از کارکرد و معناى خود حذف کنند.
رسمى  کار  بازار  از  را  آنان  فزاینده  حذف  فقیر،  افراد  مکانى  محدودیت  کاستلز،  اعتقاد  به 
تشدید کرد، فرصت هاى تحصیلى آنان را از میان برد، محیط شهرى و مسکن آنان را به ویرانى 
کشاند، محله هاى آنان را با تهدید گروه هاى جنایتکار تنها گذارد و به دلیل ارتباط نمادین آنان 
با جنایت، خشونت و مواد مخدر، مشروعیت انتخاب هاى سیاسى آنان را از میان برد. امروزه 
محله هاى اقلیت نشین درون شهرى آمریکا و به ویژه محله هاى سیاه پوست  نشین، به بخشى از 

جهنم زمینى تبدیل شده است.
بدیـن ترتیـب کاسـتلز همانند ویلسـون (1987)، جـوزف و همکاران (2007) و سامپسـون 
(2011) معتقـد اسـت در بررسـى اثـرات محله هـاى محـروم بـر توسـعه انسـانى و بهزیسـتى 
سـاکنان بایـد بـه عوامـل فرامحلـى توجه نمـود و همچنیـن درك روابـط میـان موقعیت هاى 
محلـى و شـرایط اقتصـادى اجتماعـى گسـترده تر بـراى تبیین قابلیت هاى شـخصى سـاکنین 

اسـت. ضرورى 

روش پژوهش
روش پژوهش با توجه به اهداف، سؤاالت و فرضیه هاى تحقیق، پیمایشى است. جامعه آمارى 
این تحقیق شامل همه مردان و زنان بالغ (باالى 18 سال) ساکن در محالت محروم شهر 
کرمان است که از میان آن ها سه محله شامل شهرك پدر (روستاى اهللا آباد)، شهرك چهارده 
معصوم و شهرك صنعتى انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 404 
نفر تعیین گردید. به منظور مقایسه قابلیت هاى شخصى (متغیر وابسته) در محالت محروم و 
برخوردار تحقیق مشابهى در مناطق غیر محروم شهر کرمان صورت گرفت که در پایان این 

بخش به آن خواهیم پرداخت.
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نقشه کرمان و محالت مورد بررسى

اطالعات  حاوى  پرسشنامه  شد.  استفاده  پرسشنامه  از  موردنیاز،  داده هاى  گردآورى  براى 
مربوط به متغیرهاى زمینه اى و اطالعات مربوط به متغیرهاى مستقل و وابسته است.

براى سنجش اعتبار ابزار اندازه گیرى از روش اعتبار صورى و براى سنجش پایایى مقیاس ها، 
از روش همبستگى درونى گویه ها و ضرایب آلفاى کرونباخ استفاده شده است.

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان
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 متغیر وابسته
متغیر وابسته در تحقیق حاضر «قابلیت هاى شخصى» است که در دو بعد امید به آینده و میل به 
برنامه ریزى در زندگى موردسنجش قرارگرفته است. شایان ذکر است که بر اساس روان شناسى 
مثبت گرا و دیدگاه سلیگمن سازه «قابلیت هاى شخصى» داراى ابعاد متعددى است؛ اما در این 

پژوهش بر اساس ادبیات موضوع و چارچوب نظرى تمرکز تنها بر دو بعد خواهد بود.
امید به آینده با هشت گویه مورد سنجش قرار گرفته است. چهار گویه آن مربوط به ارزیابى 
پاسخگویان از وضعیت رفاهى، اقتصادى، جرم و جنایت و نیز فقر و ندارى در سطح کشور بود. 
از پاسخگویان خواسته شد نظر خود را در مورد وضعیت هر یک از موارد در آینده بر اساس یک 

طیف سه قسمتى (بدتر مى شود، فرقى نمى کند و بهتر مى شود)، بیان کنند.
محله  خانواده شان،  خودشان،  آینده  مورد  در  پاسخگویان  ارزیابى  به  بعدى  گویه  چهار 
مسکونى شان و به طورکلى جامعه اى که در آن زندگى مى کنند، مربوط بود. آن ها مى توانستند 
میزان امیدوارى خود را در مورد هر یک از گویه ها بر اساس پنج امکان پاسخ (کامًال موافقم، 
موافقم، بینابین، مخالفم، کامًال مخالفم) بیان کنند. الزم به یادآورى است که چهار گویه اول 
و  کشورى  نمونه  با  را  محروم  محله هاى  در  ساکن  پاسخگویان  آینده  به  امید  مقایسه  امکان 

چهارگویه بعدى امکان مقایسه آن ها را با ساکنین محالت برخوردار فراهم ساخت.
 تمایل به برنامه ریزى: شاخص میل به برنامه ریزى میزان تمایل به تدبیر و تنسیق روشمند 
امور را به طورکلى اندازه گیرى مى نماید (چلبى، 1381). این شاخص در تحقیق حاضر با پنج 
گویه (براى مثال شانس و اقبال مهم است. تا به حال کسى با برنامه به جایى نرسیده است، 
کارهاى فعلى من تقریبًا همه با برنامه است و ...) و با امکان پنج پاسخ (کامًال موافقم تا کامًال 

مخالفم) سنجیده شده است.

متغیرهاى مستقل
در این مقاله، عالوه بر بررسى متغیرهاى پیشینه اى (سن، جنس، تحصیالت، درآمد و ...) بر 
اساس چارچوب نظرى متغیرهاى دیگرى چون بى نظمى اجتماعى، احساس امنیت، اعتماد بین 

شخصى و اعتماد نهادى موردسنجش قرار گرفت.
منظور  این  براى  شد.  مطرح  گویه  چهار  اجتماعى»  بى نظمى  از  اندازه گیرى «ادراك  براى 
میزان مزاحمت هاى خیابانى، سرقت و دزدى، قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر و اختالف و دعوا 
به عنوان معرف هاى این متغیر در نظر گرفته شدند. از پاسخگویان خواسته شد بر اساس یک 
طیف پنج قسمتى (از خیلى کم تا خیلى زیاد) مشخص کنند که هر یک از موارد تا چه میزان در 

محل سکونت شان وجود دارد.
احساس امنیت نیز با چهار گویه مورد سنجش قرار گرفت. این گویه ها در خصوص موضوعاتى 
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چون امنیت اقامت و حق سکونت، امنیت جانى، مالى و میزان امنیت و رفت وآمدهاى شبانه در 
محله بوده و از پاسخگویان خواسته شد تا نظر خود را بر روى طیفى از خیلى کم تا خیلى زیاد 
بیان کنند. سرانجام براى اندازه گیرى متغیرهاى اعتماد بین شخص (اعتماد به اعضاى خانواده، 
اقوام و خویشان و ...) و اعتماد نهادى (اعتماد به بانک ها، مدارس، صداوسیما، تأمین اجتماعى 
و خدمات درمانى و ...) به ترتیب 5 و 33 گویه مورداستفاده قرار گرفت. در این میان با توجه 
به ضرورت مقایسه میان ساکنان محالت محروم با سایر مناطق مسکونى، بر پایه تحلیل ثانویه 
از داده هاى دو پژوهش دیگر بهره برده شد. اولین آن مربوط به یافته هاى طرح ملى سنجش 
سرمایه اجتماعى کشور (1394) است که براى مقایسه امید به آینده ساکنان محالت محروم با 
نمونه ملى در ابعاد وضعیت رفاهى، وضعیت اقتصادى، وضعیت جرم و جنایت و وضعیت فقر و 
ندارى در کشور مورداستفاده قرار گرفت. جامعه آمارى در این طرح مجموع افراد باالى 18 سال 
خانواده هاى شهرى و روستایى 31 استان کشور در نظر گرفته شده است. ازآنجاکه طرح مذکور 
میانگین  از  تصویرى  برمى گیرد،  در  را  باال)  و  متوسط  (پایین،  اجتماعى  طبقات  و  اقشار  کلیه 
متغیرهاى موردسنجش در سطح جامعه ارائه مى دهد. بدین ترتیب معیار و چارچوب مرجعى در 
اختیار ما قرار مى دهد که امکان مقایسه محالت محروم را با آن فراهم مى کند. دومین پژوهش 
مربوط به انجام تحقیق تکمیلى است که به منظور سنجش امید به آینده، میل به برنامه ریزى در 
زندگى (قابلیت هاى شخصى) در مناطق مسکونى غیر محروم (بهره مند) شهر کرمان (خواجو، 
بهمنیار، 24 آذر، شهرك باهنر، الغدیر، همتى فر و شهرك مطهرى و ...) صورت گرفت. درواقع 
انجام این تحقیق به ما اجازه داد تا به مقایسه قابلیت هاى شخصى ساکنین محالت محروم و 
برخوردار در شهر کرمان بپردازیم که امکان آن با یافته هاى طرح ملى وجود نداشت. شایان ذکر 
است که حجم نمونه در دو پژوهش مناطق برخوردار شهر کرمان و کشور به ترتیب 400 و 

14200 نفر است.

یافته هاى پژوهش
- مقایسه امید به آینده ساکنین محالت محروم با نمونه کشورى:

توزیع فراوانى درصدى پاسخ به ارزیابى آینده در محله هاى محروم با نمونه کشورى در جدول 
(1) درج  شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد، میزان امید به بهبود وضعیت رفاهى 

کشور در میان ساکنان محالت محروم از نمونه کشورى کمتر است.
بررسى موارد دیگر (وضعیت اقتصادى، جرم و جنایت و فقر و ندارى) حاکى از آن است که 

اختالف بسیار فاحش است.
محروم  محله هاى  پاسخگویان  از  درصد   60 به  نزدیک  کشور  اقتصادى  وضعیت  مورد  در   -
معتقدند که در آینده وضعیت اقتصادى کشور بدتر خواهد شد، درحالى که در نمونه کشورى 

46 درصد از پاسخگویان چنین باورى دارند.

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان
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از  درصد  به طورى که 75  مى یابد  افزایش  هم  باز  اختالف  این  جنایت  و  جرم  با  ارتباط  در   -
پاسخگویان در محالت محروم معتقدند که جرم و جنایت در آینده بیشتر مى شود و در نمونه 

کشورى کمتر از نیمى از پاسخگویى چنین انتظارى دارند.
- سرانجام اینکه در مورد فقر و ندارى بیش از 75 درصد از پاسخگویان محله هاى محروم بر 
این باورند که وضعیت فقر و ندارى در آینده وخیم تر مى شود و در مقابل تنها 12/5 درصد 

به بهبود وضعیت فقرا امیدوارند.
جدول 1. توزیع فراوانى درصدى پاسخ به ارزیابى از آینده

موارد
ارزیابى

بهتر مى شودفرقى نمى کندبدتر مى شود

محالت محروموضعیت رفاهى
کشور

40/3
32/1

29/8
33/4

30
34/5

محالت محروموضعیت اقتصادى
کشور

59/9
46/6

22/3
28/9

17/8
24/4

محالت محروموضعیت جرم و جنایت
کشور

75/1
47/6

12/2
29/8

12/7
22/6

محالت محروموضعیت فقر و ندارى
کشور

76/1
53/8

11/5
25/2

12/5
21

- مقایسـه امیـد بـه آینـده و میـل بـه برنامه ریـزى در محالت محـروم و مناطق غیـر محروم 
(شـهر کرمان):

در جدول (2) میانگین دو متغیر امید به آینده و میل به برنامه ریزى در زندگى ارائه شده 
است. متغیرهاى مذکور به ترتیب با 4 و 5 گویه در قالب طیف لیکرت و با پنج امکان پاسخ 

سنجیده شده اند.
چنان که مالحظه مى شود امید به آینده و میل به برنامه ریزى ساکنان محالت محروم در 
خودشان  آینده  به  کمتر  آن ها  به عبارت دیگر  است؛  کمتر  برخوردار  مناطق  ساکنان  با  مقایسه 
امیدوارند، همچنین به موفقیت خانواده شان، بهبود وضعیت محله شان و جامعه به طورکلى نسبت 
به مناطق بهره مند کمتر خوش بین هستند. این وضعیت در مورد میل به برنامه ریزى در زندگى 
نیز صادق است. نتایج حاکى از آن است که ساکنین محالت محروم در مقایسه با مناطق غیر 
محروم بیشتر بر این باورند که براى رسیدن به موفقیت شانس و اقبال مهم تر از برنامه ریزى 
است. همچنین آن ها کمتر هدف و برنامه مشخصى را در زندگى دنبال مى کنند، عالوه بر این 

اغلب اوقات تصمیمات خود را در کار و زندگى شانسى مى گیرند.
در ارتباط با متغیر قابلیت  شخصى (شاخص کل) که با تجمیع گویه هاى امید به آینده و میل 
به برنامه ریزى محاسبه شده است، مقدار T تک نمونه اى معادل 5/94 – است که نشان مى دهد 
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قابلیت   میانگین  دو  بین  معنى دارى  تفاوت   0/01 از  کمتر  خطاى  سطح  و   0/99 اطمینان  با 
شخصى ساکنان محالت محروم (30/83) و ساکنین مناطق غیر محروم (32/63) وجود دارد.
جدول 2. آزمون T تک نمونه اى جهت مقایسه میانگین امید به آینده و میل به برنامه ریزى ساکنان 

محالت محروم و غیر محروم

متغیرها
میانگین 
(محالت 
محروم)

انحراف 
معیار

میانگین (مناطق 
غیر محروم)

تفاوت 
میانگین

t سطح
معنى دارى

2/820/005-13/283/3713/750/47امید به آینده
6/8300/000-1/36-17/543/9718/90تمایل به برنامه ریزى در زندگى
5/940/000-30/836/0332/631/79قابلیت شخصى (شاخص کل)

- بررسى میزان امید به آینده و میل به برنامه ریزى در محالت محروم شهر کرمان:
نتایج به دست آمده در جدول (3) حاکى از آن است که پیامدهاى اجتماعى روانى زندگى 
در محالت محروم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آمارى معنادار (0/002) است. بررسى 
میانگین قابلیت  شخصى به تفکیک محالت محروم نشان مى دهد که میانگین این شاخص در 
شهرك پدر (روستاى اهللا آباد) معادل 32/42 است و پس ازآن به ترتیب شهرك صنعتى (30/77) 

و شهرك چهارده معصوم (29/79) قرار دارد.
همچنیـن نتایـج نشـان مى دهـد کـه میـزان امیـد بـه آینـده و میـل بـه برنامه ریـزى در 
زندگـى در بین سـاکنان شـهرك پـدر (روسـتاى اهللا آباد) بیش از سـاکنین دو شـهرك صنعتى 

و چهـارده معصوم اسـت.
جدول 3. رابطۀ بین محله مسکونى و قابلیت هاى شخصى

سطح معنى دارىFمیانگین مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذورات
467/22233/6بین گروهى

6/60/002 739235/4/ 13871درون گروهى
9394/ 14338جمع

بررسى رابطۀ متغیرهاى مستقل و وابسته در سطح فردى
همان طور که اشاره شد، میزان قابلیت شخصى در میان ساکنان سه محله محروم یکسان نیست 
و از الگوى واحدى پیروى نمى کند؛ به عبارت دیگر از یک سو میانگین قابلیت شخصى در شهرك 
پدر (روستاى اهللا آباد) بیشتر از میانگین کل محالت محروم است و در مقابل شهرك صنعتى و 
شهرك چهارده معصوم کمتر از میانگین کل است. از سوى دیگر در هر محله محروم نیز برخى 
افراد داراى قابلیت شخصى باالتر از میانگین محله و برخى دیگر کمتر از میانگین محله هستند.

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان
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در تحلیل این تفاوت هاى درون گروهى و بین گروهى محالت محروم مى توان به عوامل 
فردى و ساختارى (ویژگى هاى محله و فرایندهاى فرامحلى) اشاره نمود.

قرار  موردبررسى  فردى  سطح  در  را  وابسته  و  مستقل  متغیرهاى  رابطۀ  بخش  این  در  ما 
مى دهیم. جدول (4) همبستگى متغیرهاى مستقل (تحصیالت، درآمد، احساس امنیت، بى نظمى 
اجتماعى، اعتماد بین شخص و اعتماد نهادى) و وابسته (امید به آینده، میل به برنامه ریزى و 

قابلیت  شخصى) را نشان مى دهد.
قابلیت   و  برنامه ریزى  به  میل  با  انسانى)  (سرمایه  تحصیالت  شود،  مى  مالحظه  چنان که 
شخصى رابطه دارد و جهت رابطه مثبت و معنى دار است. این امر بیانگر آن است که با افزایش 
سطح تحصیالت ساکنان محالت محروم تمایل شان به برنامه ریزى افزایش مى یابد و قابلیت  

شخصى آن ها ارتقا پیدا مى کند.
در ارتبـاط بـا درآمـد (سـرمایه اقتصـادى) نتایـج حاکى از آن اسـت کـه با افزایـش درآمد، 
امیـد بـه آینـده، میـل بـه برنامه ریـزى و توانمنـدى شـخصى تقویت مى گـردد. ایـن وضعیت 
در مورداحسـاس امنیـت نیـز صـادق اسـت؛ نتایـج نشـان مى دهـد کـه امنیـت اقامـت و حق 
سـکونت، امنیـت جانـى و مالى امیـدوارى به آینـده را افزایـش مى دهد و میل بـه برنامه ریزى 
را بیشـتر مى کنـد. در مقابـل بى نظمـى اجتماعـى باعـث ناامیدى مى شـود و قابلیت  شـخصى 
را کاهـش مى دهـد. سـرانجام اینکـه اعتماد بین شـخص و نهادى (سـرمایه اجتماعـى) رابطه 
مثبـت و معنـى دارى بـا امیـد بـه آینـده و میـل بـه برنامه ریـزى دارد. یافته هـا نشـان مى دهد 
کـه هرچقـدر افراد به اعضاى خانواده، اقوام، دوسـتان، آشـنایان و همسـایگان اعتماد بیشـترى 
داشـته باشـند و همچنیـن سـازمان ها و نهادهـا را (بـراى مثـال مـدارس، دانشـگاه ها، نیـروى 
انتظامـى، مراجـع قضایـى، بیمارسـتان ها، شـهردارى و ...) قابل اعتمادتـر بداننـد، ارزیابى شـان 
نسـبت بـه آینـده مثبت تـر مى شـود، تمایل شـان بـه برنامه ریـزى افزایـش مى یابـد و قابلیـت  

شخصى شـان تقویـت مى گـردد.
جدول 4. رابطۀ متغیرهاى مستقل و امید به آینده و میل به برنامه ریزى و شاخص قابلیت شخصى

احساس درآمدتحصیالت
امنیت

بى نظمى 
اجتماعى

اعتماد بین 
شخصى

اعتماد
 نهادى

*0/111**0/196**0/149-**0/204**0/0250/182امید به آینده
**0/114**0/0640/187-**0/195**0/219**0/201میل به برنامه ریزى

**0/136**0/228**0/125-**0/236**0/255**0/146قابلیت  شخصى (شاخص کل)

** معناداراى در سطح 0/01
* معنادارى در سطح 0/05
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بررسى رابطۀ متغیرهاى مستقل و وابسته در سطح محله
چنان که در مبانى نظرى اشاره شد، متغیرهاى امید به آینده، میل به برنامه ریزى در زندگى و 
قابلیت و توانمندى شخصى افراد را نمى توان از بافت کالنى که در آن زندگى و فعالیت مى کنند، 
جدا کرد. در چنین شرایطى الزم است عالوه بر متغیرهاى در سطح فردى، نقش ویژگى هاى 

محله و عوامل فرامحلى نیز موردبررسى قرار گیرد.
در تجزیه وتحلیـل تأثیـر عوامـل در سـطح فـردى و سـاختارى بـر متغیـر وابسـته راه حـل 
مناسـب اسـتفاده از تحلیـل چند سـطحى اسـت که البتـه نیازمند تعـداد نمونه کافى در سـطح 
سـاختارى اسـت. ازآنجایى کـه تعـداد محله هـاى فقیـر در نمونـه انـدك (سـه محلـه) اسـت و 
تحقـق ایـن شـرط امکان پذیـر نیسـت. مـا مجبـور خواهیـم بـود از روش هـاى دیگـر آمـارى 
اسـتفاده کنیـم و بـر پایـه چارچـوب مفهومـى و بـا اتـکا بـر تحلیل هـاى نظـرى روابـط میان 

متغیرهـاى مسـتقل و وابسـته را موردبررسـى قـرار دهیم.
براى این منظور الزم است متغیرهاى مستقل تحصیالت، درآمد، احساس امنیت، بى نظمى 
اجتماعى و اعتماد به شکل انباشتى (تجمعى) در سطح محله موردبررسى قرار گیرند، سپس 
تفاوت هاى آن ها در هر محله مورد مقایسه قرار گیرد و سرانجام نسبت و ارتباط تفاوت هاى 

میان متغیرهاى مستقل و وابسته در محله هاى محروم مشخص گردد.
محله هاى  در  تحصیالت  میانگین  است  آن  از  حاکى  نتایج  انسانى):  (سرمایه  تحصیالت 
محروم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آمارى معنى دار (0/004) است. میانگین این متغیر 
براى شهرك پدر (روستاى اهللا آباد) (10/1 کالس) بیشتر از سایر محالت محروم، اما همچنان 
و   (9/4) معصوم  چهارده  شهرك  همچنین  است.   (14/4) برخوردار  محالت  میانگین  از  کمتر 

شهرك صنعتى (8/3) در رتبه هاى بعدى قرار دارند.
درآمد (سرمایه اقتصادى): در مورد درآمد، نتایج نشان مى دهد که تفاوت معنادارى (0/000) 
در میانگین درآمد ماهانه براى محله هاى محروم وجود دارد. میانگین این متغیر براى شهرك 
همچنان  اما  محله هاى محروم بوده،  سایر  از  بیشتر  تومان)  هزار  اهللا آباد) (883  (روستاى  پدر 
معصوم  چهارده  شهرك  ترتیب  به  پس ازآن  است.   1(2/200) بهره مند  محالت  از  کمتر  بسیار 

(655) و شهرك صنعتى (570) قرار دارد.
احساس امنیت: نتایج به دست آمده در جدول (5) نشان مى دهد که میزان شاخص امنیت 
در محالت محروم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آمارى معنى دار (0/000) است. بررسى 
(روستاى  پدر  شهرك  ساکنان  که  مى دهد  نشان  محالت  تفکیک  به  شاخص  این  میانگین 
صنعتى  شهرك  ترتیب  به  پس ازآن  و  برخوردارند   (11/7) امنیت  میزان  بیشترین  از  اهللا آباد) 

(10/3) و شهرك چهارده معصوم قرار دارد.

1. الزم به ذکر است که داده هاى مربوط به درآمد بر مبناى پیمایش صورت گرفته در سال 1396 است.

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان
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جدول 5. رابطۀ محل مسکونى و شاخص امنیت

سطح معنى دارىFمیانگین مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذورات
509/12254/5بین گروهى

21/40/000 4710/9396درون گروهى
11/9

5219/2398جمع

بى نظمى اجتماعى: چنان که در جدول (6) مالحظه مى کنید میزان شاخص بى نظمى اجتماعى 
در محالت محروم متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آمارى معنى دار (0/05) است، بررسى 
میانگین ها به تفکیک محالت نشان مى دهد که بیشترین بى نظمى اجتماعى در شهرك چهارده 
معصوم (14) وجود دارد و کمترین میزان بى نظمى اجتماعى مربوط به شهرك پدر (روستاى 

اهللا آباد) است.
جدول 6. رابطۀ محله مسکونى و شاخص بى نظمى اجتماعى

میانگین مجذوراتدرجه آزادىمجموع مجذورات

F

سطح معنى دارى
81/8240/9بین گروهى

2/860/05 5619/2393درون گروهى
14/3

5701395جمع

درآمد،  تحصیالت،  حیث  از  محروم  محالت  که  مى دهد  نشان  به دست آمده  نتایج  درمجموع 
این  آن که  دیگر  مشاهده شده  حقیقت  هستند.  متفاوت  اجتماعى  بى نظمى  و  امنیت  شاخص 
تفاوت ها با سطوح مختلف قابلیت شخصى ساکنان تا حد زیادى منطبق است، به این معنا که 
محالتى که از سرمایه انسانى، اقتصادى، امنیت و نظم اجتماعى بیشترى برخوردارند، ساکنان 
آن ها امید بیشترى به آینده دارند، تمایل بیشترى به برنامه ریزى در زندگى نشان مى دهد و در 

کل از قابلیت شخصى بیشترى برخوردارند و بالعکس.
میانجى  مکانیسم هاى  طریق  از  محله  اثرات  که  گرفت  نتیجه  مى توان  یافته  این  اساس  بر 
سرمایه انسانى و اقتصادى، شاخص امنیت و نظم اجتماعى بر متغیر وابسته (قابلیت شخصى) 

اعمال مى شود.

عوامل و فرایندهاى فرامحلى
همان طور که اشاره شد، نتایج به دست آمده نشان داد، میزان قابلیت شخصى (امید به آینده و 
میل به برنامه ریزى) محالت برخوردار بیشتر از محالت محروم است. عالوه بر این و شاید از 
همه مهم تر اینکه از حیث قابلیت شخصى در میان محالت محروم نیز تفاوت هاى معنى دارى 

وجود دارد.
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دو  از  بیشتر  اهللا آباد)  (روستاى  پدر  شهرك  ساکنان  شخصى  قابلیت  میزان  یافته ها،  طبق 
محله دیگر یعنى شهرك صنعتى و شهرك چهارده معصوم است.

براى درك بهتر این تفاوت ها، مهم است به طور خالصه دربارۀ تاریخچه محالت محروم 
به ویژه شهرك پدر و نحوه تأثیرگذارى عوامل فرامحلى به ویژه رسمى سازى بر ساختار اقتصادى 

و اجتماعى آن تأمل کنیم.
در ابتدا، الزم است اشاره کنیم که شهرك پدر بیش از یک دهه است که در نظام حقوقى 
و اقتصادى رسمى ادغام گردیده و امروزه با نام روستاى اهللا آباد به رسمیت شناخته مى شود. 
درحالى که همچنان دو شهرك صنعتى و چهارده معصوم «خارج از قانون» هستند و به عنوان 

سکونتگاه هاى غیررسمى شناخته مى شوند.
شهرك پدر به عنوان یکى از بزرگ ترین شهرك هاى پیرامون شهر کرمان، در جنوب شرقى 
این  دارد.  قرار  امام  یادگار  و  المهندس  ابومهدى  بزرگراه  دو  حاشیه  در  و  است  شده  واقع  آن 
شهرك در پى مهاجرت دهۀ 1360 و به دلیل عدم نظارت بر ساخت مسکن و تغییر کاربرى 
منطقه  این  در  و 1380  دهۀ 1370  طى  جمعیت  رشد  گرفت.  شکل  شهر  حاشیه  در  زمین ها 
صعودى بود و در کنار معضالت اجتماعى، تصرف غیرقانونى، زمین خوارى و تالش گسترده 
سوداگران زمین باز درفروش اراضى با سند دست نویس به یکى از معضالت حقوقى گسترده در 
این منطقه تبدیل شد. تصویب سند ملى توانمندسازى توسط هیأت دولت در سال1382 موجب 
شد سازمان دهى آن موردتوجه مسئوالن قرار گیرد و رویکردهایى مانند نادیده گرفتن و تخریب 
و تخلیه آلونک ها و منازل کنار گذاشته شود. نهایتًا مسئوالن استان در سال 1385 این منطقه 
را به روستاى اهللا آباد (با کد آبادى و دهیارى) تغییر دادند و این تحول شروعى بر رسمیت یافتن 

منطقه و رخ دادن تحوالتى دنباله دار بود.
شکل گیرى شوراى روستا و دهیار و نیز حضور دستگاه هاى اجرایى مرتبط با عرصه توسعه 
سند  از  برخوردارى  حق  و  اراضى  شدن  شناسنامه دار  بود.  زمینه  این  در  گام  اولین  روستایى 
مالکیت، امنیت تصرف را در میان مالکان زمین و مسکن (البته نه در میان مستأجران) افزایش 
داده و انگیزه آن ها را براى سرمایه گذارى در مسکن و کسب وکار باال برد. این امر به نوبه خود 

امید را در آن ها افزایش داد و میل به برنامه ریزى در کار و زندگى را تقویت نمود.
ایجاد راه هاى ارتباطى از طریق دو خیابان بهار و یاس، پیوند روستاى اهللا آباد را به شهر 
کرمان تعمیق بخشید و تا حد زیادى به حل یکى از مهم ترین معضالت و چالش هاى منطقه 
یعنى انزواى اجتماعى و جدا افتادگى از شهر کمک کرد. در سال هاى اخیر شرکت اتوبوس رانى 
به  روستا  داخل  ایستگاه  پنج  از  را  اهللا آباد  روستاى  ساکنین  ظهر  و  صبح  نوبت  دو  در  کرمان 
میدان مرکزى شهر (میدان آزادى) منتقل مى کند و این موضوع با توجه به نبودن خط تاکسى 
دائمى در بزرگراه هاى حاشیه این منطقه، نقش بسیار مهمى در کاهش هزینه و افزایش امنیت 

بررسى امید به آینده و میل به برنامه ریزى (قابلیت شخصى) افراد ساکن در محالت محروم شهر کرمان
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شهر  داخل  به  نقلیه  وسیله  بدون  افراد  و  کودکان  زنان،  به خصوص  مختلف  اقشار  جابجایى 
کرمان دارد. عالوه بر این راه مناسب سبب شد دیگر نهادها و سازمان هاى دولتى دامنه خدمات 
ارائه شده را به این منطقه گسترش دهند. ازجمله نیروى انتظامى از ظرفیت کالنترى 19 واقع 

در شهرك ایرانمنش1 براى گشت زنى در منطقه بهره برد.
با  همکارى  به  نیز  خیرین  شد  موجب  جدید  روستاى  این  معضالت  از  گسترده  بازنمایى 
بپردازند،  بهداشت  مراکز  و  مدرسه  مانند  اماکنى  ساخت  و  بودجه  تأمین  در  دولتى  نهادهاى 
به گونه اى که تنها مدرسۀ دبستان دخترانۀ این روستا توسط خانواده بهرامى در سال 1393 و 
مدرسه پسرانه دبستان و متوسطه اول (در دو نوبت صبح و عصر) روستا در سال 1395 توسط 

خانواده شهید مسعود اتحاد تأمین شد.
در عرصۀ اجتماعى نیز به مرورزمان و در بازه زمانى ده ساله، سمن ها، فعاالن اجتماعى و 
دفتر تسهیل گیرى اجتماعى (زیر نظر استاندارى نیز در منطقه حاضر شدند و عرصه هایى مانند 
ـ  که مسئله اى فراگیر در این روستا است ـ توزیع  کاهش آسیب هاى اجتماعى ناشى از اعتیاد 
مواد غذایى بین جمعیت زنان باردار داراى سوء تغذیه، آموزش مهارت هاى زندگى و فرزندپرورى 
و... چرم  دوزى،  کیف  قالى بافى،  پته دوزى،  مانند  خانگى  کسب وکارهاى  آموزش  دوره هاى  و 

فعالیت نمودند.
در حوزه بهداشت، ایجاد یک پایگاه بهداشت اختصاصى به روستاى اهللا آباد و یک مرکز 
بهداشت شهرى براى ساکنان محله چهارده معصوم که در همسایگى آن قرار دارد، دسترسى 

مردم به خدمات این حوزه را بهبود داد.
عالوه بر این طى 15 سال اخیر اقداماتى مانند تأمین برق، گاز و آب منازل، تعیین کد پستى 
براى قطعات اراضى، آسفالت، جدول گذارى، کاشت درخت در حدود نیمى از معابر، نصب تابلو 
و نام گذارى خیابان و کوچه ها، روشنایى معابر (کمتر از 40 درصد معابر) جمع آورى زباله، ایجاد 

و گسترش خطوط تلفن ثابت و مواردى ازاین دست صورت گرفته است.
این منطقه تکمیل نشده و همچنان شاهد  محور در  توسعه  اقدامات بهبوددهنده و  اگرچه 
کمبودهایى در این منطقه هستیم؛ اما این روند منجر به اقبال عمومى به روستا و افزایش قیمت 

و اجاره  بهاى اراضى خصوصًا امالك تجارى پیرامون خیابان اصلى (بعثت) شده است.
اقدامات توسعه محور در روستاى اهللا آباد پیامدهاى دیگر نیز داشت که در ابتدا کمتر موردتوجه 
قرار گرفت. ازجمله مى توان به روند سریع ساخت وساز و همچنین تصرف اراضى پیرامونى آن 
اشاره کرد. با توجه به محصور بودن روستا از سمت شمال به بزرگراه ابومهدى المهندس و از 
شرق به بزرگراه والیت، سمت غربى روستا درگیر ساخت وساز سکونت گاه غیررسمى دیگرى 
شد و شهرکى به نام چهارده معصوم پدید آمد که به روستاى کوچک دیگرى به نام شیشه گر 

1. محله اى در نزدیکى روستاى اهللا آباد
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که داراى وضعیت مشابه روستاى اهللا آباد در سه دهه گذشته است، منتهى گردید. بخش مهمى 
از زمین هاى این منطقه متعلق به کوره هاى قدیمى آجرپزى بود که با امید به وضعیتى مشابه 
شهرك پدر در آینده، تصرف گردید و به تهى دستان شهرى و مهاجران روستایى فروخته شد. 
نکته مهم در رابطه با اراضى این منطقه، قرار داشتن آن ها در پالك شهرى بود. موضوعى که 
به چالش هاى منطقه افزوده و با توجه به روستا بودن دو منطقه اهللا آباد و شیشه گر و داشتن 
چالش  و  ابهام  محل  روستا  دو  این  مابین  ساکنین  تکلیف  تعیین  حاضر  حال  در  هادى،  طرح 

نهادهاى حاکمیتى است.
این وضعیت، ساکنین شهرك چهارده معصوم را در حالت بالتکلیفى قرار داده و آن ها را 
در خطر تخریب، تخلیه و تعرض رسمى نگاه داشته است. هر چند در اکثر موارد، احتمال اینکه 
زمین را دولت یا افراد خصوصى مسترد دارند، تقریبًا دور از ذهن است؛ اما این احتمال همواره به 
شکل تهدید دائمى که انگیزه ساکنان را براى سرمایه گذارى کاهش مى دهد، باقى مانده است. 

(نگاه کنید به: دسوتو، 1389؛ ایراندوست،1388؛ داداش پور و علیزاده 1390).
از سوى دیگر همچنان که نتایج تحقیق نشان داد، حالت تعلیق ناشى از عدم امنیت تصرف 
بر ناامیدى ساکنان مى افزاید و میل به برنامه ریزى را کاهش مى دهد. این وضعیت در مورد 
سومین محله محروم ـ شهرك صنعتى ـ نیز که هنوز «خارج از قانون» قرار دارد، صادق است.

بحث و نتیجه گیرى
مقالـه پیـش رو بـا اسـتفاده از رویکـرد تلفیقـى و بر اسـاس یک مـدل مفهومى چند سـطحى، 
قابلیـت شـخصى (امیـد بـه آینـده و میـل بـه برنامه ریـزى) سـاکنان محـالت محـروم را 

موردبررسـى قـرار داده اسـت.
نتایج پژوهش نشان مى دهد که درمجموع میزان امید به آینده در میان ساکنین محالت 
محروم از نمونه کشورى کمتر است. همچنین میزان قابلیت شخصى ساکنان محروم در ابعاد 

امید به آینده و میل به برنامه ریزى از محالت برخوردار کمتر است.
است.  شخصى  قابلیت  حیث  از  محروم  محالت  بین  تفاوت  پژوهش  این  نتایج  دیگر  از 
نمود.  اشاره  فرامحلى  و  محلى  فردى،  عوامل  از  دسته  سه  به  مى توان  تفاوت  این  توضیح  در 
همان طور که یافته هاى بررسى نشان داده است تحصیالت، درآمد، احساس امنیت، ادراك از 
شخصى  قابلیت  بر  فردى  سطح  در  نهادى  اعتماد  و  شخصى  بین  اعتماد  اجتماعى،  بى نظمى 
ساکنان محالت محروم مؤثر است. نکته قابل توجه آنکه شاخص هاى انباشتى متغیرهاى مذکور 
به استثناى اعتماد (اعتماد بین شخصى و اعتماد نهادى) در سطح محله باقابلیت شخصى رابطه 
دارد. مقایسه میانگین ها در سه محله محروم نشان مى دهد شهرك پدر (روستاى اهللا آباد) که 
به طور متوسط از تحصیالت (سرمایۀ انسانى)، درآمد (سرمایۀ اقتصادى)، امنیت سکونت و نظم 
اجتماعى بیشترى برخوردار است، میانگین قابلیت شخصى نیز باالتر است. در مقابل در محالت 
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سرمایه  انسانى،  سرمایه  از  که  صنعتى  شهرك  و  معصوم  چهارده  شهرك  همانند  محروم تر 
اقتصادى و ... کمترى برخوردارند، میانگین قابلیت شخصى نیز پایین تر است. 

قابلیت  بر  ساختارى  عامل  یک  به عنوان  را  اجتماعى  انزواى  تأثیر  تحقیق  نتایج  همچنین 
شخصى ساکنان محالت محروم تائید مى کند. نتایج حاکى از آن است، در محالتى که از جریان 
اصلى جامعه منزوى هستند و تماس و تعامل مستمر و پایدارى با افراد، سازمان ها و نهادهایى که 
جامعه شهرى را نمایندگى مى کنند ندارند، ساکنان از قابلیت شخصى کمترى برخوردار هستند. 
ازآنجایى که در این محالت کارمندان دولت حضور ندارند و تعدادشان انگشت شمار است، حضور 
افراد متعلق به طبقه متوسط کم رنگ است و نهادهاى اجتماعى غایب اند. ساکنان قادر نیستند 
توجه کنشگران قدرتمند بیرونى را نسبت به محله مسکونى جلب کنند و براى ارائه خدمات و 
تسهیالت عمومى آن ها را تحت فشار قرار دهند. در چنین شرایطى انزواى اجتماعى اغلب به فقر 
شبکه مى انجامد، پیوندهاى فرامحلى یا سرمایه اجتماعى پل زننده محدود مى گردد، مشارکت 
فقرا در بازار کار تضعیف مى شود و فرصت ها براى یافتن کار مناسب از دست مى رود و استفاده 

از منابع نهادى کاهش مى یابد.
محدود  به  مجبور  برخوردار  محالت  در  خود  همتایان  برخالف  محروم  محالت  ساکنین 
وسایل  به  دسترسى  عدم  البته  که  هستند  محلى  اجتماع  در  همسایگان  به  خود  روابط  کردن 
حمل ونقل عمومى نیز به آن دامن مى زند. باید توجه داشت که محالت محروم اتکاى خاصى 
به شبکه معابر و سایر امکانات و تسهیالت اولیه رفاهى دارند. این شبکه عالوه بر دسترسى 
ساکنان به بازار کار، ظرفیت الزم را براى توسعه کسب وکارهاى خرد فراهم مى سازد و فروش 
تولیدات خانگى را در سطح شهر تسهیل مى کند. بدین ترتیب هزینه هاى ناشى از جدایى و 
انفصال فیزیکى، اقتصادى و اجتماعى بین محالت محروم و سیستم شهرى گسترده به شکل 

روزافزونى افزایش مى یابد و به فقر بیشتر منجر مى شود.
یکى دیگر از نتایج این پژوهش ارتباط بین امنیت به ویژه امنیت سکونت (احساس امنیت در 
سطح فردى و شاخص آن در سطح محله) و قابلیت شخصى است. نتایج تحقیق نشان مى دهد 
که ساکنان شهرك چهارده معصوم و شهرك صنعتى به دلیل غیررسمى بودنشان همواره در 
بالتکلیفى و حالت تعلیق بسر مى برند. بى ثباتى، ناپایدارى و عدم قطعیت پیرامون این محله ها 
خاطر  اطمینان  آن ها  به  بلندمدت  آینده  مورد  در  نهادى  و  فرد  هیچ  که  است  معنى  این  به 
نمى دهد. این موضوع خود منجر به تقویت انتظارات منفى ساکنان نسبت به آینده، کاهش امید 

به آینده و تضعیف شدید میل به برنامه ریزى در آن ها مى شود.
همان طور که دسوتو (1385و 1389) بیان مى کند، عدم امنیت سکونت موجب مى شود تا 
غیررسمى ها نتوانند منابع شان را به نحوى کارا استفاده یا حفظ کنند؛ اموالشان را به آسانى انتقال 
دهند؛ آن ها را در اهداف سودآورترى استفاده کنند یا به منزلۀ وثیقه اى براى گرفتن وام و اعتبار 
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ارائه دهند. نکته اساسى این است که به رسمیت شناخته شدن حق سکونت داراى پیامدهاى 
مثبتى (براى مثال امکان دریافت خدمات عمومى، انگیزه ساکنان براى همکارى و بهسازى 
سکونت گاه ها و بهبود شرایط زندگى و کاهش فقر) است که همگى بر قابلیت شخصى آن ها 
تأثیر مى گذارد. یادآورى کنیم که رسمى سازى نخستین گام در جهت تقویت قابلیت شخصى 
ساکنان محالت محروم محسوب مى شود. در کنار آن توجه به سایر عوامل محلى و فرامحلى 
سازمان هاى  و  مدنى  نهادهاى  مشارکت  تمرکززدایى،  نهادى،  تمهیدات  ازجمله  ساز  توانمند 

غیردولتى (سرمایه اجتماعى) و محیط کسب وکار (بازار) ضرورى است.
حل مشکالت محالت محروم مستلزم تعامل پویا بین سازمان هاى دولتى، نهادهاى مدنى 
و فضاى کسب کار است. هم افزایى این عوامل امکان تأمین نیازهاى اولیه و سرپناه، کاهش 
آسیب هاى اجتماعى و تأمین حداقل معیشت را براى ساکنین محالت محروم فراهم مى سازد. 
نکته اساسى این است که محالت محروم درصورتى که بتوانند محیط هاى زندگى و کار را بهبود 
بخشند، مى توانند سطح قابلیت شخصى را افزایش دهند. این امر بدون مطلوبیت و روانى فضاى 
کسب وکار امکان پذیر نیست. درجایى که اقتصاد شهرى کساد و بى رونق است و تنها معیشت 
نامطمئن و ناپایدار ارائه مى کند، براى ساکنان دشوار است چشم اندازى روشنى از آینده ترسیم 

کنند و امیدى به آینده داشته باشند.

پیشنهاد هاى راهبردى
سطح فرامحلى و ساختارى:

چنان که اشاره شد، محالت محروم و سکونتگاه هاى غیررسمى در ایران به ویژه در استان کرمان 
روند رو به گسترشى داشته است، این روند در آینده نیز تداوم خواهد داشت. آمارهاى موجود در 
زمینۀ گسترش دامنه فقر، فضاى نامناسب کسب وکار، بحران مسکن و ... تأییدى بر این مدعا 
است که خود بخش مهمى از متغیرهاى فرامحلى مؤثر بر قابلیت هاى شخصى شناخته مى شوند.

درزمینۀ گسترش فقر، موسسه عالى پژوهش تأمین اجتماعى خط فقر شدید و مطلق را براى هر 
یک از استان هاى ایران در بازه زمانى 1380 تا 1389 را برآورد نموده است. طبق این ارزیابى 
مطلق  و  شدید  فقر  زیرخط  جمعیت  درصد  باالترین  زمانى  دوره  این  طول  در  متوسط  به طور 
متعلق به استان هاى سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان بوده است. نکته قابل تعمق آنکه 
شوك هاى اقتصادى واردشده به کشور در سال 1398 به افزایش جمعیت زیرخط فقر شدید 
و مطلق در استان ها نسبت به سال هاى پیش انجامیده است (صف شکن و همکاران، 1400). 
این موضوع با سایر پیشینه هاى پژوهش در این زمینه همخوانى دارد. به عنوان نمونه در مقاله 
پایش توزیع فضایى فقر در استان هاى کشور (1398) نیز چنین پراکنش فضایى فقر در سطح 
استان هاى کشور بیانگر آن است که اغلب استان هاى فقیر در قسمت جنوب شرقى و غرب 

کشور قرار دارند (نظم فر و همکاران، 1398: 166).
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در ارتباط با محیط کسب وکار، ارزیابى پایش 1400 نشان مى دهد که در بازه زمانى 1396 
تا 1400 از منظر وضعیت مؤلفه هاى محیط کسب وکار استان کرمان در کنار استان هاى اردبیل 
و کرمانشاه در مقایسه با سایر استان هاى کشور داراى نامساعدترین محیط کسب وکار بوده اند. 
درمجموع نتایج گزارش نشان مى دهد که فعاالن اقتصادى و بخش خصوصى به دلیل موانع 
موجود انگیزه چندانى براى سرمایه گذارى نداشته اند. کاهش سرمایه گذارى به معناى کاهش 
ظرفیت هاى تولیدى و اشتغال و عرضه کمتر کاال و خدمات است که اثر مضاعف آن در کاهش 

حجم تولید و بروز بیشتر فشارهاى تورمى خواهد بود.
بیکارى  میزان  که  مى دهد  نشان   (1393) کشور  استان هاى  در  بیکارى  نرخ  بر  مرورى 
در استان کرمان (21/3 درصد) باال است و در میان استان هاى کشور رتبه ششم را به خود 
اختصاص داده است. بیکارى در کنار فقر و نابرابرى سرمنشأ و ایجادکنندۀ بسیارى از آسیب هاى 

اجتماعى و مشکالت زندگى است (پیران، 1397).
ارزیابى وضعیت مسکن در استان کرمان همانند سایر نقاط کشور نشان مى دهد که پس از 
چند دهه سیاست گذارى (از حضور مستقیم دولت در تولید مسکن تا انتظام بخش خصوصى در 
بخش مسکن، از پرداخت یارانه هاى مسکن تا رهاسازى اقشار کم درآمد)، همچنان این موضوع 

از دغدغه هاى اساسى مردم به ویژه اقشار کم درآمد است (قاراخانى، 1398).
در حال حاضر مشکالت در عرضه واحدهاى موردنیاز جامعه باعث افزایش قیمت مسکن، 
سکونتگاه هاى  و  محروم  محالت  گسترش  همچنین  و  زمین  بازى  بها، بورس  اجاره  افزایش 
ارزش  کاهش  و  تورم  باالى  نرخ  این  بر  عالوه   .(1396 (پورمحمدى،  است  شده  غیررسمى 
پول در مقیاس گسترده پس اندازها را فرارى داده و سرمایه گذارى در زمین هاى شهرى را به 
 (1398) دیویس  که  همان طور  است.  ساخته  بدل  دارایى  حفظ  راه  سودآورترین  و  سریع ترین 
به درستى اشاره مى کند پیدایش و تداوم حباب هاى ملکى و روند افزایش قیمت زمین باعث 

مى شود جمع کثیرى از تهى دستان شهرى به مناطق حاشیه اى رانده شوند.
باهدف بهبود قابلیت هاى شخصى و در مواجهه با معضالت و چالش  هاى این متغیرهاى 
فرامحلى مى بایست راهبردهایى در سطوح مختلف سیاست گذارى اتخاذ نمود که برخى از این 

موارد در ادامه به صورت مختصر بیان خواهد شد.
موضوع  دو  به  توجه  فقر،  کاهش  و  کنترل  با  مرتبط  اجتماعى  سیاست گذارى  عرصه  در 
ناهمگونى اقشار کم درآمد و محروم و نیز طراحى بسته هاى سیاستى جامع از اهمیت ویژه اى 
نمود  توجه  نکته  این  به  به طورجدى  مى بایست  راهبرد  و  سیاست  طراحى  در  است.   برخوردار 
که فقر مقوله اى متجانس نیست، موضوعى که در محالت محروم موردمطالعه نیز به وضوح 
بخش هاى  به  صرفًا  از موارد، سیاست گذار  بسیارى  که در  این در حالى است  قابل رؤیت بود. 
خاصى از اجتماع نامتجانس فقرا توجه مى کند و عمًال سایر گروه ها را نادیده گرفته و یا مورد 
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کم توجهى قرار مى دهد (گریفین، 1388)؛ بنابراین تجویز سیاست هاى یکسان براى این اجتماع 
غیرمتجانس (مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان کار و کودکان در شرایط دشوار، سالمندان، 
معلوالن و از کار افتادگان، صاحبان مشاغل موقتى و نامطمئن، بیکاران و ...) کمکى به حل 
میان  در  فقر  با  مقابله  براى  راهبرد  طراحى  ضرورت  بر  عالوه  همچنین  کرد.  نخواهد  مسئله 
هریک از گروه هاى درگیر با آن، این سیاست هاى مى بایست همگرا و مکمل یکدیگر باشند. 
طبق تجربه جهانى همگرایى سیاست ها موجب ایجاد تأثیراتى هم افزا در اجتماع ناهمگن فقرا و 

گذار بخشى از آن ها از آستانۀ فقر مطلق و دستیابى به موقعیت نسبتًا پایدار مى شود.
از  است.  مشاهده  قابل  بین المللى  عرصه  در  سیاست گذارى  سازوکار  این  به  توجه 
سیاست گذارى هاى متأخر با این رویکرد مى توان به طرح نجات امریکا1 در دولت بایدن اشاره 
نمود. اگرچه طرح نجات آمریکا به صراحت بر کاهش فقر متمرکز نیست، اما کاهش قابل توجهى 
که  است  سیاست  چهار  هم زمان  اجراى  طرح  این  مهم  نکته  است.  نموده  ایجاد  فقر  نرخ  در 
طبق پژوهش هاى صورت گرفته پیش بینى مى شود تا فقر را به بیش از یک سوم کاهش دهد، 
این در حالى است که اجراى مجزاى هر یک از این چهار سیاست، تأثیر به مراتب کمترى را 
در پى داشت. نتیجه برآوردها در رابطه با اثربخشى این طرح کاهش نرخ فقر از 13/7 به 8/7 
درصد است. از دیگر نتایج اجرا این طرح کاهش فقر بیش از نیمى از کودکان و خانواده هایى 
که شغل خود را از دست داده اند، است. همچنین گروه هاى نژادى ـ طبقاتى متفاوتى در این 
سیاه پوستان،  براى  فقر  نرخ هاى  در  کاهش تفاوت  آن  قرارگرفته اند و حاصل  طرح موردتوجه 
اسپانیایى ها و ... در مقایسه با سفیدپوستان است. طبق پیش بینى هاى صورت گرفته درمجموع، 
اجراى ابعاد چهارگانۀ این سیاست، منجر به کاهش 16 میلیون نفرى فقر در یک سال پس از 
اجراى آن  مى شود. نکته مهم در رابطه با این طرح آن است که انجام هم زمان این ابعاد موجب 
موفقیت بیشترى شده است. درواقع این سیاست هاى به دلیل مکمل بودن کمک مى کنند تا 
افراد از زیرخط فقر به باالى آن صعود نمایند. به عنوان مثال ارائه سبدهاى معیشتى، افراد داراى 
منابع اندك را از زیرخط فقر به نزدیکى آن هدایت مى کند اما در ترکیب با کمک هزینه هاى 
 Wheaton, Minton, Giannarelli, &) دهد  صعود  آن  باالى  به  را  آن ها  مى توان  مالى، 

.(Dwyer, 2021:5-10
شخصى  قابلیت هاى  بر  مؤثر  متغیرهاى  محورى ترین  از  یکى  انجام شده  پیمایش  طبق 
هر  از  بیش  درآمد  که  است  واضح  بود.  درآمد  محله اى،  و  فردى  سطح  در  محروم  محالت 
چیز به شغل و کسب وکار افراد مرتبط است بنابراین تسهیل فرایند ایجاد و توسعه کسب وکار 
در محالت محروم در سطح فرامحلى و ساختارى داراى اهمیت است. در این زمینه مى توان 
به متغیرهایى نظیر قابل پیش بینى بودن قیمت مواد اولیه و امکان فراهم نمودن آن ها اشاره 

1. American Rescue Plan Act of 2021
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نمود. اگرچه این موضوع چالش کالنى در عرصه اقتصاد ایران است اما مى توان براى برخى 
این  بازار  تکانه هاى  تا  نمود  تولى گرى  محروم،  محالت  در  خانگى  و  خرد  کسب وکارهاى  از 
فضاى اشتغال را نابود نکند. از سوى دیگر ثبات رویه ها اعطاى مجوز و مقررات زدایى به همراه 
تسهیل گرى در فرایند کسب مجوزها بسیار مهم است. همچنین تسهیل فرایند دسترسى افراد 
در معرض فقر در محالت محروم به آموزش هاى رسمى مرتبط با کسب وکار خرد1 از دیگر 
مواردى است که تأسیس قانونى، تأمین مالى و کسب مهارت را براى ایجاد یک کسب وکار 
فقیر  اقشار  با  مرتبط  مالى  تأمین  درزمینۀ  جهانى  تجارب  مى کند.  میسر  محالت  این  در  خرد 
بانکدارى  مانند  ملى  تجارب  و   (1396 دوفلو،  و  بنرجى  1394؛  (یونس،  گرامین  بانک  نظیر 
اجتماعى بانک قرض الحسنه رسالت و ایجاد قالب هسته اعتماد اجتماعى در اعطاى تسهیالت، 
نمونه هایى ایده بخش در ایجاد الگویى براى تأمین مالى کسب وکارهاى افراد ساکن در محالت 

محروم است.
درزمینۀ مسکن همان گونه که دوسوتو (1385) بیان مى کند ساختن خانه در جهان آشفتۀ 
«خارج از قانون» مانند این است که ابتدا کفش و سپس جوراب پوشیده شود. درواقع ابتدا مقابله 
از  پس  و  ادامه  در  و  بود  خواهد  شهرى  مدیریت  براى  هزینه بر  امرى  مناطق  این  تصرف  با 
رسمیت یافتن، ساماندهى و عمران این مناطق به دلیل عدم طراحى اصولى، پرهزینه و انرژى بر 
مى شود (خضرایى، 1381: 58)؛ بنابراین رویکرد سلبى در تخریب ساختمان هاى غیرقانونى و 
رفع تصرف اراضى بدون در نظر گرفتن راهکارى ایجابى عمًال موجب مى شود تا شهردارى ها 
وارد یک فرایند فرسایشى در تقابل با بخشى از ساکنان محالت محروم شود. عالوه بر آن 
آسیب هاى دیگرى نظیر کاهش سرمایۀ اجتماعى و تقویت امکان رشد فساد مانند دریافت رشوه 
در میان کارکنان این نهاد را نیز به دنبال دارد. درنتیجه مى توان بیان کرد که سیاست گذارى 
باثبات و پایدار براى حل مسئله سکونت اقشار محروم در جامعه امرى مهم و کلیدى در این 

زمینه است.

سطح محلى:
اما  است  قابل شناسایى  شخصى  قابلیت هاى  تضعیف  در  متعددى  چالش هاى  محلى  سطح  در 
همان گونه که پیش تر تأکید شد، انزواى اجتماعى یکى از کلیدى ترى عوامل در این زمینه است. 
یکى از راهکارهاى مهم در این رابطه تقویت امکان دسترسى اقشار مختلف ساکن در محالت 
محروم به مناطق شهرى است. در این روند ایجاد راه هاى مواصالتى مناسب، تقویت حمل ونقل 
عمومى خصوصًا اتوبوس هاى شهرى براى اقشار کم درآمد، تجهیز حاشیۀ بزرگراهى محالت 
نهادهاى  به  نوجوان  و  کودکان  دسترسى  امکان  تسهیل  براى  پیاده  عابر  پل هاى  به  محروم 

1. مانند دوره هاى ارائه شده از سوى سازمان فنى و حرفه اى که خود مقدمه اى براى دریافت جواز کسب و تسهیالت بانکى است.
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آموزشى و ... در مناطق شهرى و کاهش خطر تصادفات جاده اى، مواردى زیرساختى است که 
نقش مهمى در کاهش انزواى محالت محروم دارد؛  موضوعى که تا حد قابل توجهى در روستاى 
اهللا آباد به وقوع پیوسته است و به یکى از مشخصه هاى متمایزکنندۀ آن در مقایسه با دو محله 

محروم دیگر در این پژوهش تبدیل شده است.
از  عبـور  و  جمعـى  مشـارکت  الگوهـاى  بـه  توجـه  محـالت  سـطح  در  موضـوع  دیگـر 
سیاسـت گذارى فـرا دسـتانه اسـت چراکـه یکـى از الگوهـاى غالـب و کـم توفیق در بررسـى 
و طراحـى راهبردهـاى مقابلـه بـا مسـئله فقـر، نگاهـى از بـاال بـه پاییـن اسـت. درواقـع در 
ایـن منطـق راهبـردى غالـب، ایجـاد یـک بروکراسـى یکپارچـه بـراى مقابلـه با فقـر اهمیت 
ویـژه اى دارد. حاصـل این رویکرد آن اسـت که بسـیارى از سـاختارهاى نهادى کـه در مناطق 
فقیرنشـین بـراى بهبـود وضعیـت آن هـا تأسـیس مى شـود پـس از مدتـى بـه یـک سـازمان 
خـرد بروکراتیـک تقلیـل مى یابـد؛ موضوعـى کـه هـم در سـطح بین المللـى و هـم در سـطح 
 Kurtz, :ملـى (ماننـد دفاتـر تسـهیلگرى) قابل مشـاهده اسـت (بـراى مطالعه بیشـتر نک بـه
336 :2014). یکـى از دالیـل ایـن رخـداد آن اسـت کـه ایـن مراکـز بودجـه خـود را صرفًا از 
نهادهـاى باالدسـت دریافـت مى کنـد و بعـالوه بایـد گـزارش عملکـرد خویـش را بـه آن هـا 
ارائـه دهنـد -کـه به واسـطه ابعـاد متعـدد و چندالیـۀ فعالیت هـاى اجتماعـى عمدتـًا غیردقیق 
و کلى گویانـه اسـت؛ بنابرایـن ایـن مجموعه هـا بیـش از آن کـه در پى تحـول و تغییر  باشـند 
بـه رویکـرد محافظه کارانـه و مطابـق با سیاسـت هاى اعالمـى نهادهاى باالدسـتى خود روى 
مى آورنـد. حاصـل آنکـه هیـچ پیونـد اورگانیکى میان ایـن نهادها بـا اجتماع فقیرنشـین برقرار 
نمى گـردد. ایـن موضـوع سـبب سسـت بـودن سـرمایۀ اجتماعـى ایـن مراکز و عدم احسـاس 
تعلـق جامعـه فقـرا بـه آن هـا نیـز مى گردد کـه در عمـل به کاهـش اثربخشـى آن هـا باوجود 

دریافـت بودجه هـاى قابل توجـه منجـر مى شـود.
ملى  سطح  در  چه  آن،  بودن  مؤثر  و  مردم  مشارکت  به  توجه  لزوم  موضوع  میان  این  در 
دستیابى  در  مردمى  نهادهاى  نسبى  موفقیت  و  ایران  اخیر  صدسال  تحوالت  در  (به خصوص 
به اهدافشان) و چه در سطح بین المللى، نتایج مثبتى به همراه داشته است. به عنوان نمونه در 
اواخر دهۀ 1990 میالدى، توجه به مشارکت مردم در سیاست گذارى هاى اجتماعى برخى از 
کشورها پررنگ تر شد. درواقع در این الگو تالش مى شد تا مردم درگیر سیاست گذارى اجتماعى 
در جنبه هاى مختلف شوند. یکى از نتایج مورد انتظار آن بود که ضمانت اجرایى براى تحقق 
این راهبردها و احساس تعلق خاص مردم نسبت به آن افزایش یابد. همچنین این امیدوارى 
وجود داشت که درگیر ساختن شهروندان منجر به ارتقاء دانش جامعه محلى، تشریک مساعى یا 

هم کوشى و افزایش سرمایه  اجتماعى شود (آبرام، 1392: 207).
در  که  است  مجمع هایى  خلق   شامل  که  است  مشارکتى  بودجه بندى  الگوها  این  از  یکى 
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آن ها، خوِد شهروندان ازجمله شهروندان محروم اولویت هاى زیرساختى را تعیین مى کنند، منابع 
دولتى را به طرح هاى مهم اختصاص مى دهند و بر هزینه هاى عمومى نظارت مى کنند. تجربه 
اجرایى این الگو را مى توان در پورتوآلگرى1، مرکز ایالت ریوگرانده دوسول برزیل بررسى نمود 
در سال 1989 و با پیروزى حزب کارگر در انتخابات محقق شد. در این شرایط بودجه بندى به 
نظامى از پایین به باال، مشورتى و پاسخگو تبدیل شد و در شهرهاى دیگر نیز گسترش یافت 

(سندبروك و همکاران، 1399: 368-369).
طبق یافته هاى این پژوهش،  در سطح فردى نیز سه بُعد آموزش، بهداشت و سالمت و نیز 
دارا بودن سطح زندگى مناسب خصوصًا اشتغال، عواملى اثرگذار در ارتقاء قابلیت هاى شخصى 
به شمار مى روند. ساکنان محالت محروم مى بایست به آموزش رایگان و باکیفیت در سطوح 
مختلف دست یابند. همچنین دسترسى به مراکز درمانى و ارائه دهندۀ خدمات حوزه بهداشت و 
سالمت بسیار اهمیت دارد. موضوعى که تجربۀ اجراى آن در روستاى اهللا آباد و تحت پوشش 
قرار دادن تمامى ساکنان منطقه ذیل بیمه روستایى، نمایانگر میزان اثربخشى آن در تقویت 
سطح  بودن  دارا  است.  دیگر  محله  دو  با  مقایسه  در  منطقه  این  ساکن  افراد  شخصى  قابلیت  
زندگى مناسب که عمدتًا متکى بر اشتغال و عدم بیکارى است از دیگر موارد مهم در سطح 
فردى است که مؤلفه هاى اثرگذار بر آن خصوصًا در سطح ساختار پیش تر موردتوجه قرار گرفت. 
با توجه به تجربه روستاى اهللا آباد مى توان این چنین استنباط نمود که افراد خّیر، در این عرصه 
در مقایسه با دو سطح محلى و فرامحلى فعالیت بیشترى دارند و چندان معطل حضور نهادهاى 
دولتى نیستند؛ اما پرداختن به دو عرصۀ محلى و فرامحلى قطعًا یکى از شئونات حاکمیت و 

سیاست گذارى اجتماعى کالن است.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.
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