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  نشرية مطالعات نواحي شهري دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  1395 زمستان، 9پياپي ، 4م، شمارة وسسال 
 

  بررسي و مقايسة ابعاد توانمندسازي در بين محالّت شهري 
   1 ة موردي: محلّة پشت مشهد باال و محلّة طاهر و منصور شهر كاشان)عمطال(

  
  2دكتر محسن شاطريان                                                                 

 دانشيار گروه جغرافيا و اكوتوريسم، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران
 دكتر صديقه كياني سلمي                                                                

   گروه جغرافيا و اكوتوريسم، دانشگاه كاشان، كاشان، ايران استاديار
   چكيده

      هـاي مختلـف اجتمـاعي و مبـارزه بـا      مفهوم توانمندسازي در ابعاد متفاوت به معناي تقسيم مسـئوليت و قـدرت بـه رده   
قدرتي و افزايش مشاركت است. با توجه به اهميت مبحث توانمندي در توسعة شهري در پژوهش حاضر توانمندي در ابعاد بي

اي بين دو محلّة پشت مشهد باال و محلّة طاهر و منصور شهر كاشان مـورد بررسـي و   هاجتماعي و كالبدي در رويكردي مقايس
است. اطالعات مورد نياز با ابزار پرسشنامه گـردآوري  سنجش قرار گرفته است و در ادامه راهبردهايي براي بهبود آن ارائه شده

و  SPSSگيـري از نـرم افزارهـاي    ها با بهـره يافته است.نفر محاسبه شده 380و حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران به تعداد 
AMOS هاي آماري و پاسخگويي به فرضيات پژوهش از فراواني، آزمون تي تك مورد تحليل قرار گرفت. براي انجام تحليل

سـازي معـادالت   سازي از تحليل عـاملي اكتشـافي و مـدل   اي، آزمون تي زوجي، ضريب همبستگي پيرسون و براي مدلنمونه
دهندة آن است دو محلّة پشت مشهد باال و طاهر و منصور شهر كاشان در ابعاد اجتمـاعي  ختاري استفاده گرديد. نتايج نشانسا

كنـد در بعـد   سازي معادالت ساختاري بيان مـي و كالبدي توانمندسازي با يكديگر تفاوت معناداري دارند. نتايج حاصل از مدل
بيشترين بار عاملي را دارا است و بيشتر از سـاير عوامـل بـر توانمندسـازي      77/0ن، با اجتماعي عامل اعتماد و مشاركت ساكنا

اجتماعي ساكنان محالّت مورد بررسي اثر گذار بوده است. در بعد كالبدي نيز عامل رضايت كالبدي بيشترين بار عـاملي را بـا   
توانمندي كالبدي همبستگي داشته است؛ همچنين، به خود اختصاص داده است و بيش از ساير متغيرهاي مورد بررسي با  72/0

نتايج حاصل از كاربرد ضريب همبستگي پيرسون، نشـان از ارتبـاط مثبـت و معنـادار توانمندسـازي كالبـدي و توانمندسـازي        
تـي   اي بين ابعاد توانمندي كالبدي و اجتماعي با اسـتفاده از آزمـون  درصد دارد. بررسي مقايسه 99اجتماعي در سطح اطمينان 

كنندة آن است ميزان توانمندي كالبدي در بين ساكنان محلّة طاهر و منصور باالتر از ميزان آن در محلّـة پشـت مشـهد بـاال     بيان
بوده است؛ همچنين، ساكنان محلّة طاهر و منصور نسبت به محلّة پشت مشهد باال از توانمنـدي اجتمـاعي بيشـتري برخـوردار     

  .هستند
  

ـاهر و منصـور، مـدل     توانمهاي كليدي: واژه ـاال، محلّـة ط ـادالت   ندسازي اجتماعي، توانمندسازي كالبدي، محلّة پشت مشهد ب ـازي مع س
  ساختاري.
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  مقدمه
 هايتوانايي به توجه بدون ايتوسعه هايطرح مركز محور و اجراي ريزيبرنامه

 ناكارآمد بوده و يا شده مواجه در مناطق، در ساليان گذشته با شكست نيروي انساني
در  اند، جوامعبرده پي مهم اين به توسعه اندر كاراندست كه طوري به است؛
دارند و  بااليي است ظرفيت در اختيارشان كه از منابعي امور خود و استفاده دادنسامان
و  محلّي جوامع و شكوفايي پيشرفت براي اجتماعي ارزش با سرماية از اين استفاده

 ها نيز در رويكرد جديد (مشاركتي) تالشثر است. دولتكشور بسيار مفيد و مؤ
 هايطرح و اجراي ريزيگذاري، برنامهرا در سياست محلّي جوامع كنند مشاركتمي

 و مركز ثقل كنند؛ بنابراين، توانمندسازي، كانونفقرزدايي جلب ويژه خود (دولتي)، به
 و پيشرفت توسعه شود؛ به اين منظور برايمي تلقي در عصر مدرن مشاركتي وسعةت

 جوامع به عنوان اصلي اين هايها، استعدادها و قابليتتوانمندي بايد به محلّي مناطق
و  طبيعي، اجتماعي از منابع گيريپايدار، در بهره توسعة هايشرطو از پيش  اساسي
  شود. ايويژه پيشرفته، اهتمام يتكنولوژ

شود و به همين در ادبيات توسعه، توانمندسازي مفهوم نسبتاً جديدي محسوب مي
سازي و لحاظ نظير ديگر مفاهيم اين حوزه همچون پايداري، سرماية اجتماعي، ظرفيت

هاي روشن آن وجود نظر چنداني در خصوص معناي دقيق و داللتمشاركت اتفاق
توان آن را فرايندي ترين تعريف توانمندسازي مي). در ساده30:  1390رضوي، ندارد (

ها و جوامع از وضعيت موجود زندگي و شرايط حاكم بر آن دانست كه افراد، گروه
آگاهي يافته و براي تغيير شرايط موجود به سمت شرايط مطلوب با شناسايي نيازها و 

(ياسوري، دهند ه و سازمان يافته انجام ميريزي مناسب، آگاهاندارايي خود برنامه
1390 :46 .(  

 تشويق معني به افراد توانمندسازي پژوهشگران، و دانشمندان از برخي نظر بر اساس

 يعني؛ است مؤثر آنها فعاليت بر كه است هاييگيريتصميم در بيشتر مشاركت براي افراد

 به را آنها و بيافرينند را خوبي هايايده بتوانند تا شود فراهم افراد براي فضايي اينكه
سابقة اين واژه به انقالب در ). 34: 1389كنند (حسينيان و همكاران،  تبديل عمل
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گردد مديريت و پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در دوران انقالب صنعتي بر مي
يار در سازي را به عنوان تفويض اخت). كه در آن توانمند 34: 1386(احمديان شالچي، 

  ). 73: 1391دانستند (نوبخت و همكاران، نقش سازماني خود مي
يابند كه به سازي، يعني اين كه مردم بايد به سطحي از توسعة فردي دستتوانمند

). و 54:1384هاي خود را بدهد (شادي طلب، آنها امكان انتخاب بر اساس خواست
گران براي تالش در جهت اصطالحي است براي توصيف هموار كردن راه خود يا دي

اصوالً توانمندسازي يك ). 311:1376دستيابي به اهداف شخصي (ابوت و واالس، 
سازد كه خودمختاري، كنترل و شود. اين فرايند افراد را قادر ميفرايند محسوب مي

اعتماد به نفس كسب كنند و با احساس قدرت فردي و جمعي براي تفوق بر شرايط 
  ). 128: 1391گرا اقدام نمايند (صياد بيدهندي و همكاران، عيضاجتماعي مسلّط و تب

اي پايين به باال و مفهوم توانمندسازي در گفتمان توسعه، بازگوي رويكرد توسعه
 2بر اساس پژوهش ميشرا 1). وتن و كمرون40: 1388توسعة درونزاست (زاهدي، 

 خودمختاري،، ثربخشيا خود احساسمعتقدند براي ايجاد توانمندي بايد پنج ويژگيِ 

(مجيدي و همكاران، آيد  در افراد فراهمديگران  به اعتماد احساسي و دارمؤثّري، معني
              مدلي به توانمي مختلف، انواع به توانمندسازي تقسيم خصوص در. )14: 1387
 سازيكند. توانمندمي تقسيم» عالي«و » فردي«سطح  دو به را كرد كه توانمندسازياشاره

 جهت در وظايف مديران به عالي توانمندسازي و بوده كاركنان كار نحوة به مربوط فردي

  ).41: 1390(حسينيان و همكاران، شود مي مربوط كاركنان هدايت
 مشاركت براي مردم تواناسازي و كارآمد و همچنين متخصص نيروهاي تأمين
 و توانمندسازي ايمنطقه توسعة بودن ملزوم و الزم هاي توسعهطرح در اجراي فعاالنه
 مختلف مناطق كشور به يك تقسيم اي،منطقه و توسعة دهد. توانمندسازيمي را نشان

، بايد آميز آنموفقيت اجراي دهد و برايرا مدنظر قرار مي با انگيزه ريزيمنظور برنامهبه
 اجرايي، الگوي هر طرح ماهيت مايند؛ بنابراين،هاي الزم را دريافت نآموزش مردم

 الزم است كه خاصي ريزيكند و برنامهمي ضروري مردم را براي ايويژه توانمندسازي
                                                                 

1  - Veton & cameron 
2  - Mishra 
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 يك و پيشرفت رونق براي كه هاي آن استاز بخش يكي دادن و مشاركت تمركززدايي
 در غالب). 1380: 34(كالنتري،  شوديم ريزيتوسعة پايدار طرح در جهت منطقه
در  آنان و تمرين آموزش از طريق محلّي جوامع اي، توانمندسازيتوسعه هايطرح

  ). 22: 1383دلير،  زادة مشاركت، امري الزم و اساسي است (حسين
           دامنة كنندةاست كه منعكسهاي متفاوتي در حوزة توانمندسازي ارائه شدهنظريه
                 تغيير معتقدند كه هاتئوري است. ايندر اين حوزه  تفكرطرز  و موضوعات از وسيعي

                  باعث كه است فرايندي در به يكديگر افراد اتصال نيازمند ژرف، و برجسته اجتماعي
                  كار يهانظريه از توانمي ،به اين منظورگردد؛  جمعي و فردي اقدام آگاهي و رشد

              عنوان به سازمان با مرتبط توانمندسازي هاينظريه ترينمهم از عنوان يكي به اجتماعي
بر اساس اين نظريه، هر فرد بايد موقعيت آن را داشته باشد برد.  نام تشكل اجتماعي يك

تقد است كه بايد ها و خالقيت خود استفاده كند. اين نظريه معكه از تمام توانايي
  ).49: 1390هاي محلّي و سنّتي كمك و تقويت شوند (ياسوري، سازمان

هايي را براي كسب قدرت طبق نظرية سولومون، افراد قبل از اين كه بتوانند مهارت
و كنترل زندگيشان توسعه و بهبود دهند، بايد بتوانند موانع قدرت را شناسايي و رفع 

ن را به مردم ستمديده تعميم داده و براي توانمندسازي سه نظريه سولومو نمايند. لي،
بعد توسعة بيشتر خودباوري، توسعة دانش و خودآگاهي اعتقادي، توسعه و آماده كردن 

  ).16-15: 1387كند (مجيدي و همكاران، ها را مطرح ميمنابع و استراتژي
 ضرورت هريش امور مديريت توانمندسازي و بهبود مدار، براي شهروند شهر در

 نهادهاي و خصوصي بخش ،ها)شهرداري( دولت وران شاملبهره همة مشاركت

 شهرها، در ناپايداري الزمة رفع، شهروندان ضروري است؛ بنابراين و مردم غيردولتي،

 كارآمدسازي، اثرپذيري و شهري ريزيو برنامه مديريتي نهادهاي بدنة از ناپايداري رفع

 به قدرت و هاصالحيت وظايف، تفويض و امور شهر ادارة در بيشتر پذيريمسئوليت و
 تسهيالت، و امكانات به در دسترسي عدالت فضايي قانون، حاكميت مردم، و محالّت

 و ظرفيت افزايش سازي،شهروند هاي شهري،زيرساخت بهبود شفّافيت، پاسخگويي،
ان و شوهاني، باشد (نظريمي دولتيهاي غيرسازمان و خصوصي بخش سازيتوانمند
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            به شهروندان احترام ضمن شهر اين در بايستمي شهروندان ) همچنين،135: 1390
    نظارت مديران شهري امور بر و باشند شهر امور در جومشاركت و بوده پذيرقانون ديگر،
        مسئوالن و شهرداري با همكاري حسن ).59: 1388(مسعودي و همكاران، باشند  داشته

              از غيردولتي نهادهاي مشاركت و همكاري طريق از شهري حلّ مشكالت شهري، 
  ).51: 1382سناجردي،  رجبي يزدي، باشد (پاپليمي آن جهت تحقق الزم شرايط 

ها و نهادهاي دخيل در امر مديريت و طي يكي دو دهة اخير، بسياري از سازمان
ر ترويج نگرش مشاركتي براي تشويق نوعي ريزي شهري در سطح جهاني ببرنامه

منظور نظارت بر ريزي از پايين به باال و توانمندسازي بهرهيافت مديريت و برنامه
انديشي در مورد حل مسائل گيري و چارهاند و تصميماي تاكيد داشتهاقدامات توسعه

فاه مد نظر اي را با هدف تأمين شرايط الزم براي رشهري مبتني بر اجتماعات محلّه
به اين منظور، استراتژي توسعة شهري بر  ).130: 1393اند (تقوايي و همكاران، داشته

هاي كند كه باعث افزايش ظرفيت و سرمايهمحلّه محوري و توانمندسازي آن تاكيد مي
ها را به سوي نتايج و اعمال مطلوب شود و انتخابها براي انتخاب ميافراد يا گروه

)؛ كه طي آن، افراد توانايي تشكيل و 130: 1393(تقوايي و همكاران، دهد سوق مي
كنند تا بتوانند از اين طريق، اعتماد به نفس خود را افزايش سازماندهي خود را پيدا مي

: 1393داده، حق انتخاب آزادانه و مستقل را براي خود طلب نمايند. (قنبري و انصاري، 
5.(  

- هاي غيردهي سكونتگاهخود به منظور سامانسياست توانمندسازي در رويكرد 

كند. اين سه راهبرد بر عناوين توانمندسازي، نهادسازي و رسمي بر سه راهبرد تاكيد مي
ورزد (شكور و همكاران، سازي استوار است و بر رويكرد مشاركتي تاكيد ميظرفيت
1393: 85 .(  

ژوهش حاضر توانمندي با توجه به اهميت مبحث توانمندي در توسعة شهري در پ
اي بين دو محلّة پشت مشهد باال و در ابعاد اجتماعي و كالبدي در رويكردي مقايسه

محلّة طاهر و منصور شهر كاشان مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. نتايج حاصل 
  است.) نشان داده شده1از تحقيقات در جدول (
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  نتايج حاصل از بررسي پيشينة پژوهش - 1جدول 

  تاريخ  اسم مجله نويسندة مقاله ن پژوهشعنوا

رابطة عوامل اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با 
  توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

  آرين قلي پور، اشرف رحيميان
 - فصلنامة علمي

پژوهشي رفاه 
  اجتماعي

1390  

محور بر  -تأثير الگوي توامندسازي خانواده
  كيفيت زندگي سالمندان

 رضا مسعودي، محمدعلي
نيا، سليماني، علي محمد هاشمي

مصطفي قرباني، علي حسن 
  پوردهكردي، نسيم بهرامي

مجلة علمي دانشگاه 
  علوم پزشكي قزوين

1389  

ها در بندي اولويتها و سطحبررسي شاخص
ساماندهي و توانمندسازي محلّة جنگلده، شهر 

  آباد كتول (استان گلستان)علي

عليرضا زارع شاه آبادي، محمد 
اني مهرنجاني، ابولفضل سليم

  زنگانه، احمد زنگانه

هاي پژوهش
  جغرافياي انساني

1390  

-ضرورت و مباني مشاركت كودكان در توانمند

  سازي جوامع روستايي
  1390  مسكن و محيط روستا  نيلوفر رضوي

هاي       سازي و ساماندهي سكونتگاهتوانمند
جتماعي، رسمي با تاكيد بر عوامل اقتصادي، اغير

كالبدي و زيست محيطي (مطالعة موردي: محلّة 
  غالم تپه بزي شهرستان آزاد شهر)

نيا، محمدرضا نورا، زهرا شريفي
  مهدي سندگل

فصلنامة جغرافيايي 
  سرزمين

1390  

هاي       سازي سكونتگاهساماندهي و توانمند
رسمي در محالّت شهري با بررسي نگرش غير

طالعة موردي: محلّة توحيد، ساكنين محلي (م
  شهر بندر عباس)

  1390  مديريت شهري  ياور رستم زاده

) در NGOهاي غير دولتي (نقش سازمان
  سازي زنان و جوانان روستاييتوانمند

  مجيد ياسوري
چشم انداز جغرافيايي 

  (مطالعات انساني)
1391  

بررسي تأثير مداخلة آموزشي مبتني بر        
ازي سالمندان، بر اساس الگوي خانواده ستوانمند

  محور

ليلي ربيعي، فيروزه مصطفوي، 
  زادهرضا مسعودي، اكبر حسن

مجلة تحقيقات نظام 
  سالمت

1391  

سازي نقش سرماية اجتماعي بر توانمند
رسمي (مطالعة موردي: هاي غيرسكونتگاه

  پيرامون محلّة استخر عينك رشت)

محمد مسعود، فاطمه حق 
  ورديان

انداز جغرافيايي مچش
  (مطالعات انساني)

1391  

سازي بر كاهش هاي توانمندتأثير برنامه
بخشي افسردگي سالمندان در مركز توان
  فرزانگان شهرستان خرم آباد

شيرين گل كرمي، حسين 
مباركي، محمد كمالي، فاطمه 

  فرهودي

مجلة علمي پژوهشي 
دانشكدة توان  -نوين
دانشگاه علوم  -بخشي

  رانپزشكي ته

1391  

هاي فرهنگي ارزيابي تأثير اجتماعي مجموعه
  بانوان (شهربانو)

  احمد غياثوند، حسن عماري
ريزي فصلنامة بر نامه

رفاه و توسعة 
1391  
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  اجتماعي
سازي كاركنان نقش رهبري معنوي در توانمند

  ادارة كل ورزش و جوانان استان همدان
رضا شعباني بهار،محسن غالم

  مديعلي بخشي، عباس ص
نشرية مديريت 

  ورزشي
1392  

ارئة الگوي توانمندسازي منابع انساني در 
هاي فرهنگي (مطالعة موردي: سازمان سازمان

  فرهنگي هنري شهرداري تهران)

محمد باقر نوبخت، محمد 
  مهدي مظاهري، مينا اصفهاني

  1392  مجلة مديريت فرهنگ

فرهنگي مؤثر بر  -شناسايي عوامل اجتماعي
هاي روستايي زنان ي اعضاي تعاونيسازتوانمند

  استان ايالم
  زينب بندرز، مهرداد نيك نامي

هاي مجلة پژوهش
ترويج و آموزش 

  كشاورزي
1392  

سازي در سالمندان تحليلي بر مداخالت توانمند
  مبتال به بيماري مزمن

زهرا فتوكيان، فرحناز محمدي 
شاهبالغي، مسعود فالحي 

  خشكناب

مديريت ارتقاي 
  سالمت

1392  

بررسي تطبيقي راهكارهاي توانمندسازي در 
-هاي فرسودة شهري (مطالعة موردي: محلهبافت

  زمين شهري فيروزآباد) 1هاي باربند و فاز 

علي شكور، علي شمس الديني، 
زاده، سارا معصومه حافظ رضا
  پاكزاد

  1393  فصلنامة آمايش محيط

ضرورت سنجش و توانمندسازي سرماية 
هاي فرسودة شهري زي بافتاجتماعي در بهسا

  (مطالعة موردي: محلّة سرشور (مشهد))

نژاد، نورالدين حسين حاتمي
رحمتي، علي اسماعيل زاده 

  كواكي

مجلة جغرافيا و 
  توسعة فضاي شهري

1394  

استراتژي توسعة شهري با تاكيد بر توانمندسازي 
محالّت شهري (مطالعة موردي: محلّة اكبر آباد 

  يزد)

-، حسين حسينيمسعود تقوايي

  خواه، جيار عليزاده اصل
مجلة آمايش 
  جغرافيايي فضا

1394  

شناسايي و تبيين عوامل اجتماعي و اقتصادي 
مؤثر بر توانمندسازي زنان روستايي (مطالعة 

  موردي: شهرستان رستم)
  يوسف قنبري، رحيمه انصاري

مجلة پژوهش و 
  ريزي روستاييبرنامه

1394  

سازي زنان حاشيه سرماية اجتماعي، توانمند
نشين و بازار كار شهري (مطالعة موردي: جامعة 

  رسمي تبريز)هاي اسكان غيرزنان محله
  براتعلي خاكپور

مجلة جغرافيا و 
  توسعة فضاي شهري

1394  

  شناسيها و روشداده
 –كاربردي و روش تحقيق به شيوة توصيفي –ايرويكرد حاكم بر اين تحقيق توسعه

با روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه  ازين موردست. اطالعات تحليلي و پيمايشي ا
است. جامعة آماري تحقيق ساكنان دو محلّة پشت مشهد باال و محلّة شدهي آورجمع

  طاهر و منصور شهر كاشان است.
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و براي                 SPSS افزارنرمي آماري هاآزموناطالعات از  ليتحل و هيتجزي برا
 روش  ةليوس به نمونهاستفاده شد. حجم  AMOSافزار توانمندي از نرمسازي ابعاد مدل

 ي امرحله چند صورت بهي ريگنمونهنفر محاسبه گرديد. روش  380كوكران به تعداد 
 ي است كه براي هر دو محلّه به شكل مجزا و بر اساس بندطبقهتركيبي ساده و تصادفي 

 پرسشنامه براي محلّة طاهر و منصور و  160به اين صورت  .جمعيت در نظر گرفته شد
) حجم 2پرسشنامه براي محلّة پشت مشهد باال اختصاص داده شد. در جدول ( 220

   است.نمونة محاسبه شده و توزيع آن در محالّت مورد بررسي ارائه شده

  حجم نمونه در محالّت شهركاشان - 2جدول 
  حجم نمونه جمعيت نام محله

  160 7637 طاهر و منصور
  220 10757 پشت مشهد باال

  380 18394 مجموع

گويه (عمومي و تخصصي) است كه  70اي با ابزار پژوهش، پرسشنامة محقّق ساخته
 نباخوكرروايي آن بر اساس نظرات كارشناسان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي 

پايايي ابزار پژوهش ) نتايج آزمون 3مورد تأييد قرار گرفت. در جدول ( 901/0به ميزان 
  است.ارائه شده

  ي اطالعاتگردآورپايايي ابزار  - 3جدول 
تعداد 
  هاپرسشنامه

- تعداد گويه

  ها
ضريب آلفاي

  اخبكرون
تعداد
  هاپرسشنامه

  هاتعداد گويه
ضريب آلفاي 

  اخبكرون
  90/0  18  بعد كالبدي 902/0 22 بعد اجتماعي

 شوددة شهر كاشان را شامل ميمحالّت قديمي كه بخش اعظم محدودة بافت فرسو
اشاني، از هاي طالقاني و كهكتار است كه از شمال به خيابان 9/66داراي مساحت 

الدين جمشيد، از غرب به خيابان مالّحسن و از هاي يثربي و غياثخيابانجنوب به 
است. اين محالّت، تمامي شهر دوران قاجار و شرق به خيابان مالّمحسن محدود شده

                  تخصصي مادر را در بر گرفته است (شركت 1300شهر تا سال  دة توسعةبخش عم
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). محلّة پشت مشهد باال با مساحتي 4 :1389ايران و همكاران،  شهري بهسازي و عمران
باشد و محلّة طاهر و نفر مي 10757كيلومتر مربع، داراي جمعيتي معادل  8/99برابر با 

نفر را در خود جاي  7637كيلومتر مربع جمعيتي معادل  6/84ر منصور با مساحتي براب
  داده است.

  بحث

درصد مرد  8/51درصد از پاسخگويان زن و  2/48در پژوهشِ صورت گرفته 
 30تا  21درصد بين  8/55سال،  20درصد زير  6/7هستند. ميانگين سنّي پاسخگويان، 

درصد باالي  2/3سال،  50تا  41درصد بين  5سال،  40تا  31درصد بين  8/26سال، 
  سال هستند. 50

 3/95درصد مجرد هستند. مليت  2/39درصد متاهل و  8/60از نظر وضعيت تأهل، 
 7/18سواد، درصد بي 2/4درصد افغاني هستند. از نظر تحصيالت  7/4درصد ايراني و 

س، درصد ليسان 8/20درصد فوق ديپلم،  9/13درصد ديپلم،  3/36درصد زير ديپلم، 
درصد پاسخگويان ميزان تحصيالت خود را اعالم  6/1درصد فوق ليسانس هستند.  5/4

درصد مسكن  4/57درصد داراي مسكن نوساز،  2/13اند. از نظر نوع مسكن، نكرده
  درصد مسكن مخروبه دارند. 6/6درصد مسكن مرمتي و  9/22قابل سكونت، 

 9/12، متولد شدن در محلّه؛ درصد 7/63دليل انتخاب اين محل براي زندگي براي 
درصد، امكانات خوب  5/4درصد، امنيت محله؛  5/0درصد، قيمت مناسب مسكن؛ 

درصد نيز پاسخي به اين سوال  2/3درصد ساير داليل بوده است و  3/15محلّه؛ 
دهد كه هاي حاصل از بررسي تمايل به ادامة سكونت در محل نشان مياند. يافتهنداده

درصد  2/31يل به تداوم سكونت در محلّة مورد بررسي داشته و درصد تما 8/68
درصد زنان مورد بررسي زنان  8/25اند. پاسخي منفي در اين خصوص ارائه كرده

 10درصد فوت همسر،  9/7اند كه علّت سرپرست زن بودن، سرپرست خانوار بوده
  است.ذكر شدهدرصد ساير داليل  8/1درصد از كار افتادگي همسر،  4/3درصد طالق، 

گويه طراحي گرديد و ميزان توانمندي  22براي ارزيابي توانمندسازي اجتماعي 
هاي حاصل از بررسي نماگر مورد سنجش قرار گرفت. يافته 18كالبدي شهروندان نيز با 
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كنندة آن است ميانگين ميزان توانمندسازي بعد اجتماعي در محلّة پشت مشهد باال بيان
دست آمده، ميزان توانمندسازي در بعد است. ميانگين به 11/2حله اجتماعي در اين م

بوده است. مبحث توانمندسازي مردم در محلّة طاهر و منصور  39/2كالبدي ساكنان 
كاشان نيز در دو بعد اجتماعي و كالبدي مورد بررسي قرار گرفته است. در بعد كالبدي، 

  است. 40/2و در بعد اجتماعي  61/2ميانگين محاسبه شده 

بررسي وضعيت توانمندي اجتماعي و كالبدي در بين دو محلّة پشت مشهد باال و محلّة 
  طاهر منصور

هاي توانمندي اجتماعي دو محلّة طاهر و منصور و براي بررسي وضعيت شاخص
) نتايج را ارائه 4است. جدول (اي استفاده شدهپشت مشهد باال از آزمون تي تك نمونه

   نمايد.مي

  هاي توانمندي محالّت كاشان در بعد اجتماعياي براي بررسي وضعيت شاخصنتايج آزمون تي تك نمونه -4جدول 

  گويه
آماره 
  تي

درج
ة 
آزاد
  ي

سطح 
  معناداري

ميانگين 
  تفاوت

  دامنة اطمينان در سطح 
  درصد  95

  وضعيت
  حد باال  حد پايين

در محلّة خود جهت حل مشكالت  -1
ن به شوراهاي محلي مراجعه تا چه ميزا

  كنيد؟مي

97/47
-  

 نامناسب -58/1 -72/1 -65/1 000/0 357

نقش نهادهاي محلي در پيگيري  -2
  نيازهاي شما چقدر است؟

11/18
-  

 نامناسب -95/0 -18/1 -06/1 000/0 365

ميزان عالقة شما به مشاركت و  -3
عضويت در نهادهاي محلّة خود چقدر 

  است؟

08/19
-  

 نامناسب -93/0 -15/1 -03/1 000/0 365

ميزان اعتماد شما به مسئولين محلي  -4
  چقدر است؟

90/15
-  

 نامناسب -77/0 -99/0 -88/0 000/0 365

چه ميزان اعتماد متقابل و كار مشترك  -5
  ميان شما و ساكنان محله وجود دارد؟

 نامناسب -45/0 -68/0 -56/0 000/0 328  -53/9

و بهسازي محلّة  اگر قرار بر نوسازي -6
شما باشد تا چه ميزان حاضر به همكاري 

  هستيد؟
 نامناسب -11/0 -38/0 -24/0 000/0 365  -53/3

هاي آموزش تا چه ميزان كميته -7
  عمومي در محلّة شما وجود دارد؟

02/30
-  

 نامناسب -2/1 -38/1 -29/1 000/0 359

 نامناسب -03/1 -27/1 -14/1 000/0 10/19352هاي حرفه آموزي تا چه ميزان كميته -8
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  -  جود دارد؟در محلّة شما و

هاي تا چه ميزان مراسم به مناسبت -9
  گردد؟مختلف در محلّة شما برگزار مي

 نامناسب -/01 -/30 -15/0 032/0 359  -15/2

هاي تا چه ميزان در برگزاري مراسم -10
  محلّة خود مشاركت داريد؟

 نامناسب -2/0 -46/0 -32/0 000/0 358  -97/4

از كيفيت زندگي خود تا چه ميزان  -11
  رضايت داريد؟

 نامناسب -35/0 -56/0 -45/0 000/0 365  -28/8

در مجموع چقدر از شرايط زندگي  -12
  خود رضايت داريد؟

 نامناسب -32/0 -56/0 -44/0 000/0 364  -36/7

ميزان احساس ناامني در محلّة شما  -13
  چقدر است؟

40/15
-  

 نامناسب -77/0 -00/1 -88/0 000/0 363

تا چه ميزان به همسايگان خود  -14
  اعتماد داريد؟

 نامناسب -12/0 -3/0 -24/0 000/0 371  -72/3

تا چه ميزان با همسايگان خود  -15
  ارتباط داريد؟

 نامناسب -15/0 -38/0 -26/0 000/0 360  -45/4

ميزان عواطف مردم محله نسبت به  -16
  هم چقدر است؟

 نامناسب -38/0 -58/0 -48/0 000/0 359  -15/9

تا چه اندازه در محلّة شما سرقت از  -17
  گيرد؟منازل صورت مي

98/16
-  

 مطلوب -83/0 -05/1 -94/0 000/0 360

تعداد اراذل و اوباش ساكن در  -18
  محلّة شما چقدر است؟

 مطلوب -49/0 -74/0 -61/0 000/0 347  -33/9

يع مواد مخدر نزاع و درگيري، توز -19
و ... تا چه حد در محلّة شما وجود 

  دارد؟
 مطلوب -48/0 -77/0 -62/0 000/0 359  -47/8

روي در تا چه ميزان هنگام پياده -20
  كنيد؟محلّة خود احساس امنيت مي

 نامناسب -12/0 -38/0 -25/0 000/0 365  -70/3

ها در محلّه تا چه ميزان شب -21
  كنيد؟احساس امنيت مي

 نامناسب -2/0 -48/0 -33/0 000/0 367  -78/4

هاي توانايي شما براي تأمين هزينه -22
خوراكي و غيرخوراكي خانوار چقدر 

  است؟
 نامناسب -25/0 -47/0 -35/0 000/0 363  -35/6

گردد سطح معناداري در تمامي موارد از ميزان خطاي همانطور كه مالحظه مي
گاهي به حد باال و پايين نشان از منفي بودن آن براي كمتر است. ن 05/0آزمون به مقدار 

گردد هر گاه مقدار حد باال و پايين تمامي موارد مورد بررسي است. چنين استنباط مي
توان بيان تر است. مي) كوچك3منفي باشد، ميانگين از مقدار مشاهده شده (حد واسط 

محالّت مورد بررسي  كرد وضعيت نماگرهاي سنجنده توانمندي اجتماعي در سطح
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). منفي شدن اين آماره براي برخي 78: 1394كمتر از ميانگين بوده است (كياني، 
متغيرها نظير نزاع و درگيري و توزيع مواد مخدر در محله، دزدي و سرقت از منازل و 
ميزان احساس ناامني در محدوده كه متغيرهايي با بار منفي هستند نشان از مطلوبيت 

ه عبارتي در محدودة مورد مطالعه، نزاع و درگيري و توزيع مواد مخدر از نگاه دارد؛ ب
ساكنان كم بوده است؛ همچنين، دزدي و سرقت از منازل، كمتر اتفاق افتاده و ساكنان ز 

نمايند. در ادامه براي بررسي وضعيت توانمندي كالبدي با وجود احساس امنيت مي
است. نتايج در جدول اي استفاده شدهنماگر سنجنده از آزمون تي تك نمونه 18تدوين 

  است.) ارائه شده5(

  هاي توانمندي محالّت كاشان در بعد كالبدياي براي بررسي وضيعت شاخصنتايج آزمون تي تك نمونه -5جدول 

  آماره تي  يهگو
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

ميانگين 
  تفاوت

دامنه اطمينان در 
ارزيابي   %95سطح 

حد   شاخص
  پايين

حد 
  باال

هاي محلّة شما تا كوچه و خيابان -1
پوش مناسب برخوردار چه ميزان از كف

  است؟
  نا مناسب -20/1 -38/1 -357 000/0 288/1 -74/27

متروكه در  هاي خالي وتعداد زمين -2
  محلّة شما چقدر است؟

  نامناسب -75/0 -97/0 -339 000/0 859/0 -09/15

هاي ناهماهنگ و همجواري كاربري -3
  ناسازگار در محلّة شما چقدر است؟

  نامناسب -53/0 -78/0 -339 000/0 656/0 -09/10

زباله و مصالح ساختماني در محلّة  -4
  شما چقدر است؟

 نامناسب -50/0 -75/0 -351 000/0 328/0 -78/9

چه تعداد مناطق فاقد خدمات و  -5
  تسهيالت در محلّة شما وجود دارد؟

 نامناسب -32/0 -57/0 -339 000/0 441/0 -95/6

چه تعداد مساكن با مساحت كم در  -6
  محلّة شما وجود دارد؟

 نامناسب -17/0 -43/0 -339 000/0 300/0 -57/4

اني تا چه ميزان واحدهاي ساختم -7
محلّة شما نياز به بهسازي و نوسازي 

  دارد؟
 نامناسب -39/0 -62/0 -329 000/0 506/0 -48/8

تا چه ميزان قطعات زمين يا        -7
هاي مسكوني با چند مالك در واحد

  محلّة شما وجود دارد؟
82/1- 339 070/0 118/0- 24/0- 01/0- 

كمي 
  مطلوب

 ميزان دسترسي شما به نانوايي، -8
سوپرماركت و ميوه فروشي چگونه 

  است؟
 نامناسب -11/0 -39/0 -350 000/0 251/0 -55/3
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ميزان دسترسي شما به داروخانه و  -9
  درمانگاه چگونه است؟

 نامناسب -10/0 -36/0 -35 000/0 232/0 -54/3

ميزان دسترسي شما به خودپرداز و  -10
  بانك چگونه است؟

85/1- 332 064/0 135/0- 28/0- 01/0- 
كمي 
  مطلوب

ميزان دسترسي شما به پارك و  -11
  فضاي سبز چگونه است؟

  نامناسب -50/0 -74/0 -357 000/0 623/0 -35/10

ميزان دسترسي شما به مراكز  -12
  فرهنگي چگونه است؟

 نامناسب -72/0 -94/0 -351 000/0 830/0 -76/14

ميزان دسترسي شما به مراكز  -13
  ورزشي چگونه است؟

 نامناسب -66/0 -89/0 -351 000/0 778/0 -37/13

ميزان دسترسي به مراكز آموزشي  -14
  چگونه است؟

 نامناسب -43/0 -69/0 -342 000/0 557/0 -32/8

وضيعت دسترسي شما به حمل و  -15
  نقل عمومي چگونه است؟

615/0- 351 539/0 045/0- 19/0- 10/0 
كمي 
  مطلوب

دمات ميزان نياز محله شما به خ -16
پاركينگ عمومي، فضاي سبز، درمانگاه ، 

  كتابخانه عمومي و... چگونه است؟
 نامناسب -07/0 -37/0 -350 005/0 219/0 -84/2

ميزان رضايت شما از فعاليت  -17
هاي شهرداري، نيروي انتظامي، سازمان

آموزش و پرورش و شوراي شهر 
  چگونه است؟

 مناسبنا -79/0 -02/1 -351 000/0 906/0 -47/15

ميزان رضايت شما از وضعيت  -18
  آوري زباله در محله چقدر است؟جمع

 نامناسب -4/0 -71/0 -357 000/0 581/0 -94/8

هاي مسكوني هاي، تا چه ميزان قطعات زمين يا واحدسطح معناداري در مورد گويه
مي با چند مالك در محلّة شما وجود دارد؟ وضيعت دسترسي شما به حمل و نقل عمو
است. چگونه است؟ و ميزان دسترسي شما به خودپرداز و بانك چگونه است؟ رد شده

هاي ياد شده از ديدگاه ساكنان نامطلوب ارزيابي به عبارت ديگر، وضعيت شاخص
تر از رغم سطح معناداري پايينهاي مطالعه شده علياست. در مورد ساير شاخصشده
نشان از آن دارد كه  %95باالي اطمينان در سطح ، با وجود منفي شدن حد پايين و 05/0

هاي مطالعه شده از مقدار متوسط ميانگين توانمندي كالبدي با توجه به شاخص
  تر از آن است.تر است و رضايت از ابعاد كالبدي در حد كم و پايينكوچك
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معناداري تفاوت توانمندي اجتماعي و كالبدي در بين دو محلّة پشت مشهد  بررسي
  ال و محلّة طاهر منصوربا

 براي بررسي معناداري تفاوت توانمندي اجتماعي و كالبدي در بين دو محلّة پشت 
) نتايج 6است. جدول (مشهد باال و محلّة طاهر منصور از آزمون تي مستقل استفاده شده

  دهد.حاصل از كاربرد آزمون را نشان مي

  محلّة طاهر و منصور و پشت مشهد باال، شهر كاشان توانمندي اجتماعي دوآزمون تفاوت نتايج  - 6جدول 
  

نتايج آزمون برابري 
  واريانس

دامنه اختالف در 
انحراف   درصد 95سطح 

  معيار
ميانگين 
  تفاوت

سطح 
  معناداري

درجه 
  آزادي

آماره 
  تي

نتيجه آزمون لون براي 
  هابرابري واريانس

حد   حد باال
  پايين

سطح 
  معناداري

 Fآماره 

459/0  167/0  07433/0  313/0  000/0  270  2/4  

000/0  284/22  

برابري 
هاي واريانس

  مشاهده شده

عي
تما

 اج
دي

انمن
تو

  459/0  167/0  07417/0  313/0  000/0  250  2/4  
نابرابري 
هاي واريانس

  مشاهده شده

431/0  095/0  085/0  23/63/0  002/0  277  08/3  000/0  09/65  
برابري 
هاي واريانس

  مشاهده شده

تو
دي

كالب
ي 
مند

ان
  435/0  091/0  087/0  23/63/0  003/0  209  01/3  -    

نابرابري 
هاي واريانس

  مشاهده شده
  

  ) بيانگر آن است دو محلّة مذكور از بعد توانمندي 6نتايج ارائه شده در جدول (
دهد تفاوت اجتماعي با يكديگر تفاوت دارند. مثبت بودن حد باال و پايين نشان مي

جامعه، بزرگتر از صفر است و ميانگين جامعة اول از جامعة دوم بزرگتر ميانگين دو 
توان چنين بيان كرد ساكنان محلّة طاهر و منصور نسبت به محلّة است؛ از اين رو مي

پشت مشهد باال از توانمندي اجتماعي بيشتري برخوردار هستند. همان گونه كه از نتايج 
مؤيد تفاوت  05/0تر از ردد سطح معناداري پايينگ) استنباط مي6ارائه شده در جدول (
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ميزان توانمندي كالبدي در بين ساكنان دو محلّة مذكور است. مثبت شدن مقدار آمارة 
دهندة آن است تفاوت ميانگين مشاهده شده، بزرگتر از صفر حد باال و حد پايين نشان

معة دوم است؛ به اين بوده و ميانگين توانمندي كالبدي در جامعة اول بزرگتر از جا
ترتيب، ميزان توانمندي كالبدي در بين ساكنان محلّة طاهر و منصور باالتر از ميزان آن 

  در محلّة پشت مشهد باال بوده است.

  ساكنان سنجش ارتباط بين توانمندي كالبدي و توانمندي اجتماعي
انمندي بر اين است كه بين تو هاي پيشين، اعتقادبنا بر تجارب قبلي و پژوهش

اجتماعي افراد و توانمندي كالبدي آنان ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. براي 
سنجش صحت ارتباط بيان شده در محالّت پشت مشهد باال و طاهر و منصور كاشان از 

است. با توجه به ضريب همبستگي پيرسون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده
متغير ارتباطي قوي وجود دارد. اين يافته، بدان  است بين اين دو) مشخّص شده690/0(

يابد و معناست كه با افزايش ميزان توانمندي اجتماعي، توانمندي كالبدي نيز افزايش مي
درصد اطمينان مورد تأييد  99برعكس. الزم به ذكر است ارتباط مطرح شده در سطح 

  گيرد.قرار مي
  ارتباط توانمندي اجتماعي و توانمندي كالبدينتايج آزمون پيرسون براي معناداري  - 7جدول 

توانمندي نتايج آزمون همبستگي
 اجتماعي

توانمندي
 كالبدي

توانمندي 
 اجتماعي

 **690/0 1 همبستگي پيرسون

 000/0  سطح معناداري

 213 272 تعداد

توانمندي 
 كالبدي

 1 **690/0 همبستگي پيرسون

  000/0 سطح معناداري

 279 213 تعداد

 

  ساكنان بندي عوامل مؤثر بر توانمندي اجتماعي و كالبدياولويت
بندي عوامل مؤثر بر ايجاد توانمندي اجتماعي و كالبدي از در ادامه براي اولويت

 22سازي معادالت ساختاري استفاده گرديد. بر اساس نتايج تحليل عاملي مجموع مدل
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حلي، اعتماد و مشاركت اهالي، عامل (نهادهاي م 4نماگر توانمندي اجتماعي در 
سازي توانمندي رضايت از كيفيت و امنيت) خالصه گرديد و نتايج آن براي مدل

اجتماعي در قالب مدل عاملي مرتبة اول مورد استفاده قرار گرفت؛ بنابراين، مدل 
) برآوردهاي استاندارد 1مفهومي پژوهش بر مبناي چهار متغير تشكيل گرديد. در شكل (

  است.بارهاي عاملي نمايش داده شده مدل و

  
  برآوردهاي استاندارد مدل توانمندي اجتماعي - 1شكل 

 دهد كه نهايتاً كدام متغيرها داراي اهميت هاي مدل عاملي مرتبة اول نشان مييافته
 ) كد 8اند. در جدول (بيشتري بوده و تأثير بارزتري بر توانمندي اجتماعي ساكنان داشته

دست آمده هاي بهاست. يافتهاز متغيرهاي موجود در مدل نهايي نشان داده شدههر كدام 
به خود  77/0عاملي را با  دهد كه عامل اعتماد و مشاركت ساكنان بيشترين بارنشان مي
داده است و بيشتر از ساير عوامل بر توانمندي اجتماعي ساكنان محالّت  اختصاص

ت از عامل اعتماد و مشاركت ساكنان، عامل رضاي مورد بررسي اثرگذار  بوده است. پس
هاي امنيت در رتبة دوم قرار گرفته است. عامل 63/0قرار دارد كه با بار عاملي  از كيفيت

هاي بعدي قرار در رتبه 56/0و  59/0و نهادهاي محلي نيز به ترتيب با بارهاي عاملي 
  اند.گرفته

  جتماعيهاي تبيين كننندة توانمندي اشاخص - 8جدول 
  كد شاخص عامل

زي
دسا

انمن
تو

نان  
ساك

ي 
ماع

اجت
  

 نهادهاي محلي-1

 اعتماد و مشاركت -2

 رضايت از كيفيت زندگي -3

 امنيت -4

A1 
A2 
A3 
A4 
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تحت  سطح و نسبت بحراني معيار، خطاي غيراستاندارد، مقادير )9جدول ( در
كه كلّية نتايج جدول حاكي از آن است  .استشده داده نشان ) Pپوشش (مقدار

در كلية روابط  Pپارامترهاي المدا داراي تفاوت معناداري با مقدار صفر هستند. مقدار 
دهد كلية روابط موجود در مدل مورد حمايت است كه نشان مي 05/0فوق، كمتر از 

  اند.هاي تجربي قرار گرفتهداده

  برآوردهاي غيراستاندارد با سطح تحت پوشش - 9جدول 
   Estimate1 S.E2 C.R3 P4 

A1 <--- 1.000 توانمندي اجتماعي    

A2 <--- 8.663 155. 1.344 توانمندي اجتماعي *** 

A3 <--- 8.276 137. 1.136 توانمندي اجتماعي *** 

A4 <--- 7.930 164. 1.304 توانمندي اجتماعي *** 

  ردر استانداير غيمقاد - 4 اريمع يخطا - 3ي نسبت بحران -  2ي سطح معنادار -  1

داري پارامترها با مقدار صفر به ارزيابي مدل نهايي پژوهش پس از بررسي معنا
هاي اصلي برازش ) شاخص10شود. در جدول (هاي برازش پرداخته ميتوسط شاخص
اند مدل مفهومي پژوهش را هاي پژوهش به خوبي توانستهدهد كه دادهمدل نشان مي
  .نمايندگي كنند

  برازش مدل مرتبة اولهاي اصلي شاخص - 10جدول 
  نمرات شاخص

Chi-square 54/6  
Probability level 038/0  

DF 2  
CMIN/DF 275/3  

GFI 992/0  
AGFI 959/0  

IFI 985/0  
TLI 955/0  
CFI 985/0  

RMSEA 077/0  
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بندي عوامل اثر گذار بر توانمندي كالبدي ساكنان نيز در ابتداي امر براي اولويت
عامل  4نماگر سنجندة آن در قالب  18رت گرفت و مجموع تحليل عاملي صو

در  8/75ها و خدمات) با درصد تبيين واريانس ها، رضايت كالبدي، كاربري(دسترسي
 ) برآوردهاي استاندارد مدل و بارهاي عاملي نمايش داده 2بندي گرديد. در شكل (دسته
  است.شده

  
  البديبرآوردهاي استاندارد مدل توانمندي ك - 2شكل 

دهد كه نهايتاً كدام متغيرها داراي اثرات هاي مدل عاملي مرتبة اول نشان مييافته
) متغيرهاي موجود در 11اند. در جدول (بارزتري بر توانمندي كالبدي ساكنان داشته

سازي عامل رضايت كالبدي است. طبق نتايج حاصل از مدلمدل نهايي نشان داده شده
به خود اختصاص داده است و بيشتر از ساير عوامل بر  72/0ا با بيشترين بار عاملي ر

جايگاه دوم را  68/0ها با بار عاملي توانمندي كالبدي اثرگذار بوده است. عامل دسترسي
سومين عامل اثرگذار بر  62/0به خود اختصاص داده است. عامل خدمات با بار عاملي 

 37/0ها با بار عاملي و عامل كاربري توانمندي كالبدي محالّت مورد بررسي بوده است
  ترين نقش در ميزان توانمندي كالبدي را داشته است.پايين

  متغيرهاي نهايي شناسايي شده در مدل عاملي توانمندي كالبدي ساكنان - 11جدول 
  كد شاخص عامل

دي
كالب

ي 
ساز

ند 
وانم

ت
نان

ساك
  

 دسترسي-1

 رضايت كالبدي -2

 هاكاربري -3

 خدمات -4

B1 
B2 
B3 
B4 
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 تحت سطح و نسبت بحراني معيار، خطاي غيراستاندارد، ) مقادير12در جدول (

  است.پوشش ارائه شده

  برآوردهاي غيراستاندارد با سطح تحت پوشش - 12جدول 
Estimate S.E. C.R. P 

B1 <---  1.000 توانمندي كالبدي

B2 <---  *** 8.932 171. 1.529 توانمندي كالبدي

B3 <---  *** 5.780 128. 742. توانمندي كالبدي

B4 <---  *** 8.734 143. 1.253 توانمندي كالبدي

داري پارامترها با مقدار صفر به ارزيابي مدل نهايي پژوهش پس از بررسي معنا
هاي اصلي برازش ) شاخص13شود. در جدول (هاي برازش پرداخته ميتوسط شاخص
اند مدل مفهومي پژوهش را وهش به خوبي توانستههاي پژدهد كه دادهمدل نشان مي
  نمايندگي كنند.

  هاي اصلي برازش مدل مرتبة دومشاخص - 13جدول 
  نمرات شاخص

Chi-square 58/3  
Probability level 167/0  

DF 2  
CMIN/DF 7/1  

GFI 995/0  
AGFI 977/0  

IFI 994/0  
TLI 981/0  
CFI 994/0  

RMSEA 046/0  

  گيرينتيجه
ها مؤيد آن است، مبحث توانمندي در ابعاد كالبدي نتايج حاصل از تجزيه و تحليل

و اجتماعي در محالّت مورد بررسي در سطح يكساني قرار نداشته و از اين حيث، 
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تفاوت وجود دارد. عامل اعتماد و مشاركت ساكنان بيشترين نقش را در تبيين عوامل 
د اختصاص داده است. توانمندي كالبدي، ديگر مؤثر بر تبيين توانمندي اجتماعي به خو

سازي عامل مهمي است كه مورد بررسي قرار گرفته است. طبق نتايج حاصل از مدل
معادالت ساختاري، عامل رضايت كالبدي بيش از ساير عوامل تحت تأثير توانمندي 
كالبدي است. وجود همبستگي بين دو عامل توانمندي اجتماعي و كالبدي در سطح 

دهندة ارتباط قوي و مؤثّر بين آن است؛ به عبارتي، چنين درصد نشان 99طمينان ا
توان انتظار داشت شود كه در صورت تقويت ابعاد توانمندي اجتماعي مياستنباط مي

توانمندي كالبدي ساكنان نيز ارتقا يابد؛ همچنين، بهبود توانمندي كالبدي آنان نيز در 
  كنان، اثر مثبت و معناداري خواهد داشت. ارتقاي توانمندي اجتماعي سا

دهد در بعد توانمندي كالبدي و اي نشان مينتايج حاصل از آزمون تي تك نمونه
اجتماعي از ديد ساكنان وضعيت مناسبي در سطح محالّت طاهر و منصور و پشت 

كنندة آن هاي آزمون تي مستقل مشخّص بيانمشهد باال وجود ندارد؛ همچنين، يافته
است كه تفاوت معناداري بين ميزان توانمندي اجتماعي و كالبدي در بين دو محلّة مورد 

هاي توانمندسازي است؛ بنابراين، گسترش برنامهبررسي از ديدگاه ساكنان مشاهده شده
هاي مديريت موفق شهري منظور افزايش مشاركت شهروندان در برنامهساكنان به

 .ضرورتي انكار ناپذير خواهد بود
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