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:چكيده

انگاري به آن ي پايدار، توجه به اقتصاد و بخش غيررسمي است، درحالي كه اغلب با سهليكي از الزامات توسعه
بدين منظور ابتدا با ذكر مباني . پژوهش حاضر با هدف تأكيد بر اهميت اين موضوع انجام شده است. شودبرخورد مي

آباد هاي غيررسمي و فقيرنشين در ميانمونه موردي شامل سكونتگاهسپس، ن. نظري، چهارچوب مناسبي فراهم گرديد
. نفري مداخله و شاهد انجام شد30ماهه در ميان تعداد دو گروه 9بررسي . شهر تهران انتخاب شدي كالنواقع در حوزه
. انجام شدآزمون در هر دو گروه آزمون، جلساتي با گروه مداخله برگزار شد و در انتها يك پسبعد از پيش

ها و نظرات هاي آموزشي و توانمندسازي، باعث بروز تغييرات آشكاري در رفتارها، گرايشنتايج نشان داد كه برنامه
به طوري كه، افرادي كه در ابتدا اعتقاد داشتند كه ايجاد اشتغال و درآمد جديد بسيار مشكل . گروه هدف گرديده است

ي دوم كاهش پيدا كرد و درصد كساني كه معتقد درصد در دوره30نامه، به كمتراز درصد در دوره نخست بر70است از 
درصد 30درصد به بيش از 3توان اشتغال و درآمد جديدي ايجاد نمود، از بودند با تالش خود و بدون حمايت دولت مي

.افزايش پيدا كرد

درآمدي سازي از طريق آموزش، نشان داد كه افراد كمدستاوردهاي حاصل، ضمن تأكيد بر اهميت دخالت به ويژه آگاه
هاي اند، با توجه به راهبرد توانمندسازي و با طي دورهكه بنا به داليل مختلف در بخش رسمي اقتصاد جذب نشده

اه توانند به مرور در راستاي بهبود شرايط زندگي و ارتقاي سطح درآمد و رفپذيري ميآموزي و بانكآموزشي مانند حرفه
.خود گام بردارند

.هاي توانمندسازيي پايدار، اقتصاد غيررسمي، فقرزدايي، آموزشسكونتگاه غيررسمي، توسعه: هاكليدواژه
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مقدمه-1

گيري آن جهتجوامع به سوي يها در همهها و تالشريزيشهري، آرماني است كه تمام برنامهپايدار يدستيابي به توسعه
براي همه اجزاي ريزي منسجم برنامهاما شفاف نبودن اقتصاد و عدم . باشداز مهمترين ابعاد اين توسعه، اقتصاد مي.شده است

حالي اين در. زندطور روزافزوني موج ميه ها به در آنهاي بارز جوامعي است كه فقر شهري و ناپايداري توسعآن، يكي از ويژگي
تجربيات ساليان متعدد . ايفاي نقش جدي و پررنگ در رشد اين جوامع را داراستاست كه بخش غيررسمي همواره توانايي 

.توان شاهد رونق و پايداري اقتصادي بودنشان داده است زماني كه به فقرا و بخش غيررسمي بهاي كافي داده شود مي

و يطور اساسه توان بيميروشست و با چهان بخش كداميت ايتوجه و تقويشود كه راهكارهايمطرح ماين سؤال اصلياما 
را رونق داد و در ي، تجارت محلكردجاد يايدياشتغال جدزمينه را فراهم آورد، درآمدانكمش درآمديافزاموجبات ياهيپا

تحقيق بر اين فرضيه.استن مقاله را ينگارش ايقيل حقين سواالت دليپاسخ به اساز شد؟را سببيمجموع رونق اقتصاد محل
تواند به مرور زمان، موجب تغييرات مثبت در باور و سپس اي ميپايههايهاي توانمندسازي و آموزشبرنامهاست كهاستوار

.فراهم آوردخروج از فقر برايرفتار شده و بهبود شرايط اشتغال و درآمد را 

و جايگاه اقتصاد غيررسميي پايداري توسعهنظريمبان- 2

پايداريتوسعه- 2-1

محيطي براي حداكثرسازي رفاه انسان فعلي بدون آسيب توان تلفيق اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيستپايدار را مييتوسعه
مفهوم :باشد، اولدر اين صورت، دو مفهوم مطرح مي. شان درنظر گرفتهاي بعدي براي برآوردن نيازهايرساني به توانايي نسل

طور عملياتي ه پايدار كه بايد در هر كشوري بيگيرد دوم اهداف توسعهقرار مياساسي فقرا كه در اولويتنيازهايويژه ه نياز، ب
-1):124-1388:43نوابخش و ارجمند، (باشدپايدار بدين شرح مييهاي توسعهمولفه.و خاص همان كشور تعريف گردد

اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي در حال . هاي مادي استسرمايهتر از هاي انساني بسيار مهمانسان؛ سرمايه
غيررسمي و مشاغل هاي لذا به بخش؛را ندارندجمعيت، توان جذب در مشاغل رسمي بخش قابل توجهي ازهان،توسعه ج

، محيط زيست-3، و جوانانكودكان-2،داردي و اجتماعي را در بر دهند كه اين امر مضرات گوناگون اقتصادروزمره تن  مي
طوري كه ه بحكمراني محلي مطلوب؛ -11، مشاركت-10، امنيت-9، اخالق-8، علم-7، آموزش-6، فرهنگ-5، زنان-4

ترين و شود و صداي ضعيفاي محلي توجه ميدر شرايط حكمروايي مطلوب، به نيازهكهبريالنتس بدان اشاره نموده است

	��������(قل رساندن فقر وجود داردلذا همواره نوعي اميد به حدا؛شودشنيده ميفقيرترين افراد نيز ��2002��9��(.

شهري، پيوند نزديكي با رفاه و كيفيت زندگي جامعه محلي دارد و يحكمراني محلي مطلوب در پهنه،4به عقيده هالچنينهم
شغلي، آب سالم، تعليم و تربيت و ساير امتيازات رفاهي برخوردار توانند از مسكن مناسب، امنيت شهروندان در پرتو آن مي

درآمدها ارزش و اعتبار افراد از جمله كميهاي همهتوان به تواناييدر پرتو چنين شرايطي مي).�1654����2000����(شوند
.يابدهاي شكوفايي خود را ميمينهزي مدنيزيرا بخش جامعه؛متصور شدي حقيقي و پايدار را براي شهرها داد و توسعه

٤����
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پايدار شهرييالزامات توسعه-2-2

ابخشي و ارجمند، نو(دانندهاي يك شهر پايدار مياقتصاد، اكولوژي و پيوستگي اجتماعي يا به تعبير ديگر، برابري را ستون
ن يا. ها به اتمام برسدبخشر يسايمت نابوديك بخش به قيد توسعه در ينباداريپايدر نگرش توسعه). 1388، 152-150

يد به بخش رسمينبا- گردديدار محسوب ميپاين ابعاد توسعهيترياهياز پايكيكه -ز ينيبدان معناست كه در بعد اقتصاد
.غفلت كرديررسمياز اقتصاد و بخش غدر مقابل ش از حد نمود و يتوجه ب

يررسميغو اقتصادبخشتوجه به - 2-3

بخش خانوار،):43: 1387راندوست، يا(م شده استيطور عام به چهار بخش تقسه بيررسمياقتصاد غ، يبندك دستهيدر 
يرقانونين بخش اگرچه غيايهاتيفعالبخش نامنظم، كه.شوديكند كه در خانوار مصرف ميد ميرا توليكاالها و خدمات

د يها و تولتيشامل فعالآنداتيتولكه ،يرقانونيبخش غ.خوردار استبريرقانونيت غيها از ماهوه انجام آنيشيست ولين
بخش .باشدين دست ميد و فروش مواد مخدر، فحشا و ازايد و خري، تولي، اخاذيدزدر ماليكاالها و خدمات خالف قانون نظ

يگذارهيسرمابازده تا كم فروشان جزء و و دستيچون واكسياز مشاغل خرديعيف وسيطي آن،هاتيفعالكه،يررسميغ
.شوديشامل م؛هستندييبازده بااليرااا حمل و نقل كه ديد و يدر تولييها

اكنندگان شهرياح، فعاالن غيررسمي- 2-4

. دارنديامشاركت قابل مالحظهكننددر سرزندگي و بقاي شهري كه در آن زندگي مي،فعاالن غيررسميت آن است كه يواقع
ي، كه نابوديب واحد مسكونيتخرينه فقط به معنابراي آنانرانده شدن از محل سكونتها و بي توجهي به آندر همين حال، 

بر لزوم بلكه است يمواردي، همگياجتماعيهيخانواده، سرماي، همبستگيت جمعيهوينابود. امرار معاش استيشالوده
يباال در ازايبازدهخالصه،يانيبه ب).141-138: 1381پور،يجواهر(كننديد مين افراد تأكيت دادن به حق سكونت اياهم
).1جدول شماره (است يررسميغيهاساكنان سكونتگاهيررسمياقتصاد غيژگيوز،يار ناچيبسيگذارهيسرما

يررسميو غين مشاغل رسميبارز بيسه ايمقايهايژگيو- 1جدول شماره 

يررسميمشاغل غيمشاغل رسم

اس انديمقكوچكانداس يبزرگ مق

هستنديسنتد هستنديمدرن و جد

استيا خانوادگييت فرديمالكدارنديت عموميشتر مالكيب

كاربر هستنداز دارنديه انبوه نيه بر بوده و به سرمايسرما

هستنديشتيمعيهاتيفعالاستيت شان در جهت سودآوريفعال

كنندياستفاده ميبومياز تكنولوژهستنديوارداتيتكنولوژيدارا

هستنديرمنظم و رقابتيبازار غيدارابرخوردارند) ه تعرفهيمثال سهميبرا(يتياز بازار حما

ورود به آن آسان استورود به آنها مشكل است
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ا از يكه در خانه ييمثال مهارت هايبرا(انديررسميغيهاازمند مهارتيندارند) يالت رسميمثال تحصيبرا(يرسميهااز به مهارتين
)شوديكسب ميق شاگرديطر

ا پوشش يله قانون كار يت قانون قرار دارند و بوسيت كارگران تحت حماياكثر
شونديت ميحماين اجتماعيتام

ا تحت پوشش يت قانون كار و ين بخش تحت حماياز كارگران ايتياقل
قرار دارندين اجتماعيتام

�: منبع��� ��1991�����175-196

ن بخش در يمثبت ايهاشتر از جنبهيبيريگبهرهيزان به سويرران و برنامهياز مدبرخير، ياخيدر چند دههبه هر حال،
كردن موارد اشاره ياهتوان بيمغيررسمي بخش اثرات مهم و مثبتاز. اندل شدهيمتمايشهريو توسعهيزيربرنامه
ن يمبا تأ؛كنديكمك مينيشهرنشيهانهين نگه داشتن هزييكار ارزان ، به پايرويبا ناين بخش):44: 1387راندوست، يا(
يفقرا در پيژه برايوه مت مناسب را بيبا قين كاال و خدمات اساسيمأتكند؛يشهرها كمك ميريپذكار ارزان به رقابتيروين

غنا ... و يابانيخيقيگردان و موسله دورهيوسه چون ارائه روزنامه و مجله بييهاتيرا از راه فعاليشهريات فرهنگيحدارد؛
توان گفت يملذا.استيررسميغيهاگاهمناسب در سكونتيبه خدمات و سطح زندگيابيارتقا و دستيبرايراه؛ و بخشديم

ط يمحياز دو جنبه ارتقا و سامانده، ن بخشيا. باشديكل شهر ميبراييبااليت كاركردياهميدارايررسميكه بخش غ
.رديقرار بگيزان شهريرران و برنامهيتواند مورد توجه مديفقرا ميزندگيو ارتقايشهر

و كاهش فقريررسميبخش غياياحياقدام برا-2-5

رسميت بخشي-2-5-1

چنانكــه هرنانــدو . داردهــايي اســت كــه رســمي شــدن و رســمي مانــدن در پــي  فعاليــت غيررســمي عمــدتاً ناشــي از هزينــه
ــده از قبيــل ) The Costs of Formality(هــاي رســميت گيــرد كــه هزينــهاش در پــرو نتيجــه مــيدســتو در تجربــه ارزن

از قبيــل ماليــات و عــوارض ) The Costs of Remaining(هــاي رســمي مانــدن فراينــدها و قــوانين و مقــررات، و هزينــه
ــه ــرا    و هزين ــه فق ــت ك ــده اس ــث ش ــدمات باع ــاي خ ــه ه ــت هزين ــوان پرداخ ــا رت ــد  ه ــمي بمانن ــند و غيررس ــته باش ا نداش

)Desoto, ١٩٨٩: هــاي فقيرنشــين كــه عمومــاً ماهيــت غيررســمي رســميت بخشــي فعاليــت هــا در ســكونتگاه.)١٣٤-١٣٣
ــامطلوب و ضــداجتماعي كمــك مــي   ــه پاكســازي اجــزاي ن ــد، ب ــاء مــي دارن ــد و امنيــت عمــومي را ارتق ــابراين كن بخشــد، بن

شـود، عـالوه بـر ايـن قـانوني كـردن حقـوق امـالك و فعاليـت، امكـان           گـذاري مـي  تر براي سـرمايه ي محيطي امناجتماع محل
١٩٩٦ ,Sanyal(دهد ظهور رهبري درونزا از ميان خود فقرا را افزايش مي : ١٦٤,١٦٥.(

تمهيدات نهادي-2-5-2

نهادهــاي محلــي جوامــع فقيــر را از بهــره  هــا وعمومــاً بخــش غيررســمي فاقــد ســازماندهي نهــادي اســت و نبــود ســازمان  
هــاي اجتمــاعي و پيونــدهاي غيررســمي از اگرچــه وجــود شــبكه. ســازدهــا و امتيــازات موجــود محــروم مــيگيــري از فرصــت

چنـين  . انجامـد بـه تشـكيل نهادهـاي رسـمي مـي     كمتـر رود، امـا كمتـر پيونـدهاي آنـان    نكات بارز اين جوامع بـه شـمار مـي   
هـاي فنــي و  هــا و نيـز تـوان برقــراري ارتبـاط و برخـورداري از كمــك    شـناخت مســائل و راه حـل  نهادهـايي بـه فقــرا فرصـت   

. دهد و همچون ابزاري نهادي فقرا را در بهبود شرايط كار و زندگي توانمند خواهند كردمالي را مي

آموزش و كارآموزي-2-5-3



٥

و كــارآموزي)Education(آمــوزشغالن بخــش غيررســمي از ســطح پــايين   دهــد كــه شــا  هــا نشــان مــي  بررســي
)Training(ــد ــي از  . برخوردارن ــع يك ــه در واق ــل جاذب ــت    دالي ــوزش اس ــارت و آم ــه مه ــدك ب ــاز ان ــمي ني ــش غيررس . بخ

:٢٠٠٣ ,ILO(كنـد  المللـي كـار در ايـن مـورد برچنـد نكتـه تأكيـد مـي        سـازمان بـين   هـاي كـاري   گسـترش مهـارت  -1):٣٩
عــه دانــايي محــور و مهــارت محــور ي اجتمــاعي بــراي تشــكيل جامبخــش مهمــي در يــك فراينــد اســت كــه در پــي آمــادگ 

ارائـه  -3و نيازهـاي مهـارتي باشـد،   يول فزاينـده پـذير و پاسـخگوي تحـ   نظـام  كـارآموزي نيـاز اسـت كـه انعطـاف      -2است،
هــاي ريــزيباشــد و گــروه هــدف در برنامــه) Demand driven(هــا بايــد تقاضــا محــور هــاي مهــارتي و كــارآموزيآمــوزش

. آموزشي مشخص شود و نيز معطوف به ارتقاي بازدهي و كارآمدي در بخش غيررسمي شود

تأمين مالي-2-5-4

شـوند، بـراي نمونـه مطالعـه بخـش غيررسـمي       منـد مـي  شاغالن بخش غيررسمي در شهرها بـه نـدرت از منـابع رسـمي بهـره     
هـاي بخـش رسـمي    انـد از وام غيررسـمي توانسـته  درصـد از شـاغالن بخـش    3دهـد كـه تنهـا حـدود     شهركرمانشاه نشان مي

.)231: 1383ايراندوســت، (كننــد برخــوردار شــوند و غالبــاً از راه غيررســمي نيازهــاي مــالي كســب و كــار خــود را رفــع مــي
ــه   ــرد در زمين ــالي خ ــأمين م ــرمايه  يت ــأمين س ــتغال و ت ــاد اش ــيب   يايج ــاهش آس ــت و ك ــزايش امني ــار، اف ــذيري، ك پ

پـذيري بـه ويــژه در مـورد زنـان نقـش بسـيار مهمــي       اجتمـاعي و ايجــاد حـس مسـئوليت   يت سـرمايه توانمندسـازي و تقويـ  
بانـك در جنـوب آسـيا در زمينـه تـأمين      در ايـن رابطـه تجربـه گـرامين    . كنـد در ارتقاي شـاغالن بخـش غيررسـمي ايفـا مـي     
).212-205: 1382هاديزاده، (است آموزمالي كسب و كار فقرا بسيار ارزنده وعبرت

زداييتوانمندسازي جهت فقريآموزشهايموردي؛ اثربخشي برنامهنمونه- 3

شناسيروش- 1- 3

بخش و يايو با هدف احيدرآمدان شهردخالت و آموزش فقرا و كمياثربخشيپژوهشبراي بررسي موردي و ميداني موضوع
1385در سال . عنوان نمونه انتخاب گرديده شهر در استان تهران بآباد در جنوب شهر اسالممحله ميان،يررسمياقتصاد غ
آنهزار نفر در 45، حدود 1387و در ابتداي سال )مركز آمار ايران، سرشماري عمومي نفوس و مسكن(هزار نفر24نزديك به 
زياد ،تعداد افرادي كه درآمد ناچيز و اشتغال ناكافي دارند. يك سكونتگاه غيررسمي استمورد بررسي، محله . كردندزندگي مي

عنوان گروه ه ها بيكي از گروه،خانواري از فقيرترين افراد محله30دو نمونه . بوده و لذا نسبت فقراي شهري در آن باالست
هدف اين بود كه پس از انجام مداخله در . انتخاب شدند) ب(آزمون و يا مداخلهعنوان گروه مورده و گروه دوم ب) لفا(شاهد 

از اين رو، . مداخالت در گروه آزمون يا مداخله سنجيده شوديك مدت مشخص، تغييرات حاصل از اينها در طييكي از گروه
هاي گروه جلسات و نشستبعد،يدر مرحله. آزمون بين خانوارها، با سواالت يكسان، توزيع شدقبل، يك پرسشنامه پيشاز 

نفر از زنان محله اعم از سرپرست يا همسر سرپرست، 11شامل: 1گروه مداخله (گانه هاي سهماه با گروه9بحث، در مدت 
.برگزار شد) نفر از مردان سرپرست خانوار10شامل : 3نفر از مردان سرپرست خانوار، گروه مداخله 9شامل : 2گروه مداخله 

- توليدي و يا صندوقهايهاي موفق از همكاري افراد در قالب تعاونيشد، ذكر نمونهكيد ميأآنچه كه در اين جلسات بر آن ت
البته . ثبتي از خود بروز دهدهاي اعتباري بود كه در ساير نقاط و محالت فقيرنشين كشور توانست نتايج مهاي مالي و تعاوني

در مرحله . شدها واگذار ميهاي نهايي به خود آنحلشد اما بيان راهه خطوط فكري اصلي به افراد حاضر در جمع داده ميهموار
خانوار مورد نظر، به سواالت يكساني 60توزيع شد و ) شاهد و مداخله(پرسشنامه يكسان ديگري بين دو گروه اصلي نهايي، 
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- هاي موردنظر، ابتدا ارقام به جاي دادهدر تحليل. آماري تحليل شدآزمونو ����نتايج بدست آمده با نرم افزار . پاسخ دادند
.گيري شداز همبستگي اسپيرمن براي فهم معناداري ارتباط بين متغيرها بهرهوي در محيط نرم افزاري وارد گرديدهاي كيف

هاي پژوهشيافته- 2- 3

شهر  با ايجاد شهرستان جديد اسالم. كيلومتر مربع مساحت در جنوب غربي استان تهران قرار دارد185شهر با شهرستان اسالم
شهر، در استان اداري دهستان ده عباس از بخش مركزي شهرستان اسالمآباد در محدوده سياسي و در حال حاضر، محله ميان

1385شهر و جنوب كمربندي الغدير قرار دارد و در سال اين محله در جنوب شهر اسالم).1345:وزارت كشور(تهران قرار دارد 
مهمترين محله از . كردنددگي ميهزار نفر در آن زن45، حدود 1387و ابتداي سال 1386هزار نفر و در پايان سال 24حدود 

هاي از ابتدا، روستايي كوچك بوده كه به دليل مهاجرت. شهر از نظر دارا بودن مسئله اسكان غيررسمي استمحالت شهر اسالم
شهر، هاي قبل، به صورت سكونتگاه نسبتاً بزرگي درآمده است و از زمان الحاق آن به محدوده شهر اسالمگسترده در دهه

شهر واقع كيلومتري شرق شهر اسالم4آباد كه در فاصله محله ميان. اي در ميان محالت شهر پيدا كرده استفزايندهاهميت
).1378:10فن، مهندسين مشاور و شهرساز، راي(كيلومتري از سطح درياهاي آزاد قرار دارد 1050شده است در ارتفاع 

تغييراتي در نوع شغل افراد بين دو دوره در گروه مداخلههاي پرسشنامه يافتهبر اساس هاي شغلي سرپرست خانوار؛ويژگي
عنوان سرپرست و يا همسر سرپرست، به خريد و فروش گل و ه شماري از افراد گروه، بتعداد انگشتزيرا.مشاهده مي شود
جات، جمله مربا و ترشيهمچنين براي توليدات خانگي خود از . روي آوردند) دوخت و دوز و تعمير لباس(نهال، خياطي

در گروه شاهد در دور .توانستند بازاريابي كنند در حالي كه تا قبل از اين، به اين امر فكر نكرده و يا به آن اعتقادي نداشتند
.)1نمودار شماره (دوم، درصدها تغييراتي نشان نداده است

)برداشت ميداني: منبع (تغييرت زماني شغل افراد دو گروه: 1نمودار 

در گروه مداخله تغييرات . زماني مشاهده نگرديديدر گروه شاهد، تغييراتي در دو دورهدر اين باره، ميزان درآمد ماهيانه؛
.)2نمودار شماره (ولي مثبت بود،هرچند اندكروي داده
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)برداشت ميداني: منبع (بين دو گروهتغييرات زماني ميزان درآمد ماهيانه: 2نمودار 

توان شغل و درآمد بسيار مشكل است و نمي،كه اعتقاد داشتندتعداديدر گروه مداخله : توانايي در ايجاد شغل و درآمد
درصد در گروه دوم كاهش پيدا كرده و درصد كساني كه معتقد بودند با 30اول به يدرصد در دوره70، از جديد ايجاد كرد

.درصد افزايش يافت30درصد به 3توان اشتغال و درآمد جديدي ايجاد نمود از تالش خود و بدون حمايت دولت مي

درصد تنها شنيده 13شتند، درصد آشنايي ندا83در گروه مداخله در دوره اول، :هاي جديد درآمدزاييآشنايي با شيوه
در اين گروه . مشخصي ندادندند و باقيمانده جوابدنسبت به آن پيگيري نكردرصد شناخته اما3شناختند وبوده و كامل نمي
23درصد شناخته اما به سراغ آن نرفتند، 43شناختند، درصد خوب و كامل نمي13درصد آشنايي نداشتند، 13در دور دوم، 
.نددند و باقيمانده جواب مشخصي ندادشناخت داشته و در آن موفق بودرصد،6وده اما موفق نبودند و ه و پيگير بدرصد شناخت

عضويتي در كردنددرصد بيان 93بر خالف گروه شاهد كه در هر دو دوره :هاي اعتبارييا تعاونيعضويت در صندوق
درصد پاسخ دادند كه عضويت 83درصد و در دور دوم 93صندوق يا تعاوني اعتباري ندارند، در گروه مداخله در دور اول 

نفر عضويت 29شود كه در مورد گروه مداخله در دور اول در بازخواني داليل عدم عضويت افراد دو گروه، مالحظه مي.ندارند
درصد به دليل عدم شناخت كافي 14اعتمادي، درصد به دليل بي10به دليل درآمد ناكافي، رقم،از اين درصد71نداشتند كه 
درصد 4درصد به دليل درآمد ناكافي، 84نفر عضويت نداشتند كه در اين ميان، 25اما در اين گروه در دور دوم، . بوده است

.هاي پولي و مالي عضويت نداشتندها يا تعاونييل در صندوقدرصد بنا به ساير دال8درصد عدم شناخت كافي و 4اعتمادي، بي

مقايسه ميزان اميدواري دو گروه نشان از آن دارد كه در گروه مداخله در دور دوم، در :اميدواري به بهبود شرايط اقتصادي
.)3شماره نمودار (مجموع اميدواري بيشتر وجود دارد 
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)برداشت ميداني: منبع (تغييرات زماني ميزان اميدواري به بهبود شرايط اقتصادي دو گروه در طول زمان :3نمودار 

ها اثر اين روش«در دور دوم سهم هر يك از پاسخ هاي :يط زندگياهاي آموزشي در ارتقاي شراعتقاد به اثربخشي دوره
در ميان » تواند بسيار موثر باشدها ميگونه آموزشتداوم اين« و »ها الزم است اما كافي نيستاين گونه آموزش«، »كمي دارد

درصد 23درصد و 30درصد، 26.5ترتيب ه حالي كه در گروه مداخله بدرصد بوده است در3و 16، 16گروه شاهد بترتيب 
.بود

و دخالت دولت از طريق درصد افراد به كمك 40در گروه مداخله در دور اول :حل مشكالت اقتصادي از ديد افرادراه 
هاي كافي و توانمندسازيكمك غيرمستقيم از طريق ايجاد آموزشكدام از افراد بهايجاد شرايط كاري اعتقاد داشتند و هيچ

كمك و دخالت دولت از طريق ايجاد شرايط كاري مانند ايجاد صنعت درصد به 26درحالي كه در دور دوم . اي نكردنداشاره
.انداعتقاد داشتههاي كافي و توانمندسازيدرصد نيز به كمك غيرمستقيم از طريق دادن آموزش10اشاره نموده و 

در دور دوم نيز ،هاي مشابه دور اولبراي گروه مشاهده، درصد:با آنانهاي دولتي و تمايل به مشاركت اعتماد به سازمان
هاي دولتي دخالتي نكنند، شرايط اگر سازماناين باور بودند كه درصد افراد در دور اول بر 3در گروه مداخله، اما . برقرار است

درحالي كه در دور . درصد بوده است10همچنين سهم افرادي كه اعتماد داشته و حاضر به همكاري نيز بودند . بهتر خواهد بود
.درصد رسيد23اند به بودهو مايل به همكاريسهم كساني كه اعتماد داشتهمعتقد به عدم دخالت نبود ودوم، كسي 

دهد اما تفاوتي نشان نميههاي گروه شاهد در دو دوردرصد پاسخ:هاي آموزشي و حرفه آموزيتمايل به شركت در دوره
جاي آن، سهم افرادي ه درصد كاهش يافته و ب10درصد به 33گونه تمايلي نداشتند از در گروه مداخله، سهم افرادي كه هيچ

درصد افزايش 30درصد به 16از اد كامال راضي و مايل،درصد و سهم افر46درصد به 20ايل داشته  از اي تمكه تا اندازه
.يافت

تغييراتي ،در اين مورد، در هر دو گروه شاهد و مداخله: تمايل به مشاركت در ايجاد نهاد مالي و اعتباري جديد بين خود
.)4شماره نمودار (شدباتر مياگرچه سهم گروه مداخله، فاحش. مشاهده شد
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)برداشت ميداني: منبع (تغييرات زماني تمايل به مشاركت در ايجاد نهاد مالي و اعتباري جديد بين خود در دو گروه :4نمودار 

نفري كه تمايلي 16دور دوم در گروه شاهد از در. را بازگوينداز افراد خواسته شد در صورت عدم مشاركت مالي، دليل آن
حالي در. درصد ساير داليل را برشمردند6درصد عدم شناخت و 18اعتمادي، درصد بي25درصد ضعف درآمدي، 50نداشتند، 

.عدم شناخت بيان داشتند،درصد25ضعف درآمدي و ،درصد75نفري كه تمايلي نداشتند، 4كه در گروه مداخله، از 

آزمون معناداري همبستگي بين متغييرها-3- 3

د استفاده ش) آزمون اسپيرمن(نكه معناداري ارتباط بين عوامل و متغيرها اثبات گردد از آزمون همبستگي بين متغييرها براي اي
و » توانايي در ايجاد اشتغال و درآمد جديد«همبستگي بين دو متغير. گردديان ميطور خالصه در ادامه به كه نتايج آن ب

» اميدواري به بهبود شرايط اقتصادي«همبستگي بين دو متغير.باشدمي0.865» درآمدزاييهاي جديد ميزان آشنايي با شيوه«
-باور به تاثيربخشي نشست«و » اري به بهبود شرايط اقتصادياميدو«،0.895» هاي جديد درآمدزاييميزان آشنايي با شيوه«و 

» ديدگاه افراد در مورد راه حل مشكالت اقتصادي«و » هاي جديد درآمدزاييميزان آشنايي با شيوه«،0.765» هاها و دوره
،0.838» هاي دولتي و تمايل به مشاركت با آناناعتماد به سازمان«و » هاي جديد درآمدزايينايي با شيوهميزان آش«،0.806

مالي و اعتباري تمايل به مشاركت در ايجاد نهاد «و » هاي جديد درآمدزاييا شيوهميزان آشنايي ب«همبستگي بين دو متغير
،0.906» د در مورد راه حل مشكالت اقتصاديديدگاه افرا«و » هاها و دورهباور به تاثيربخشي نشست«،0.904» جديد بين خود

باور به «0.828» به مشاركت با آنانهاي دولتي و تمايلاعتماد به سازمان«و » هاها و دورهباور به تاثيربخشي نشست«
-باور به تاثيربخشي نشست«،0.902» آموزيهاي آموزشي و حرفهدر دورهتمايل به شركت «و » هاو دورهها تاثيربخشي نشست

مانند در اين مورد��
سطح . است0.871» هاد مالي و اعتباري جديد بين خودتمايل به مشاركت در ايجاد ن«و » هاها و دوره
.باشداست كه نشان از معناداري همبستگي بين دو متغير مورد بررسي مي) 0(موارد پيشين صفر
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گيرينتيجه-4

يرندهيگدر بردار داشت كهيخوب و پايد اقتصاديدار بايپايبه توسعهيابيدستيبراد كه يمشخص گردپژوهشطولدر
. گردد)اقتصاد غيررسمي(گريديجنبهمانع از توجه به،ك بعديد توجه به يبايلذا نم؛ابعاد و جوانب مربوطه باشديتمام
رونق اقتصاد ينهيتواند زميدرآمد مافراد كميبرايآموزشيهاها و دورهنشستينشان داد كه برگزاريمورديبررس
مند هستند كه ههمواره عالقدرآمد افراد كم. فراهم سازدينسبت به بخش رسميباالترينه اندك و بازدهيرا با هزي ررسميغ
ن يگونه كه در اثر مداخالت هدفمند، در بهمان. و آموزش دارندياز به آگاهين كار نيايت خود را بهبود بخشند و برايوضع
لذا . ديدر طول زمان مشاهده گرديرات روشن و مثبتيي، تغ)شهرآباد اسالمميان(يمورد بررسيدرآمد محدودهن كميساكن
ن مشابه يرنشيفقيهاو خروج از فقر محدودهيط زندگيبهبود شرايبراييعنوان راهكارهاهر بيشنهادات زيطور خالصه بر پهب
:گردديد ميتاك

و درآمدافراد كميرامتنوع بيآموزشيدوره هايبرگزار-2، در سطح كالنيررسميو اقتصاد غيررسميتوجه به بخش غ-1
و رفع موانع موجود يقانونيهاتيحما-4، يو رونق كسب و كار بوميط اقتصاد محليبهبود شراكمك به - 3، باانگيزه
يدهنجهت خروج از فقر و سامايتوجه به اصول راهبرد توانمندساز- 5، ويو ماليپوليهاالت و فرصتياز تسهيبرخوردار
.گرددمشاهده مي5مجموعه پيشنهادات در نمودار شماره . يررسميبخش غيهاتيفعال

توجه به بخش غيررسمي و فقراي شهري جهت دستيابي به پايداري توسعه: 5نمودار 

هاي فروان موجود در بين افراد جوان و زنان شهر، با توجه به پتانسيلمورد مطالعه در اسالميطور اختصاصي در منطقهه ب
. ها و اصناف مختلف توليدي و خدماتي گام برداشتگيري گروهشكلسازي نيروهاي موجود براي توان با يكپارچهمحله، مي
پذيري و مانند آن، از جمله اقدامات اساسي آموزي، آموزش بانكهاي برپايي مشاغل توليدي و خدماتي متنوع، مهارتآموزش

در . ر مورد نياز خواهد بودسازي فقر و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي در بلندمدت به صورت پايداكناست كه در جهت ريشه
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هاي فني و مالي گيري از كمكشهر در كنار ساير نهادهاي مردمي و دولتي، محلي و فرامحلي و با بهرهاين مورد شهرداري اسالم
.اي براي اين حركت مانا باشدتواند پيشگام شايستهها ميآن
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