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  چکیده

  که رسمیغير هايشبکه و قوانين و هنجارها از ايمجموعه از است عبارت اجتماعی سرمایة موجود، ادبيات اساس بر

 اجتماعی ساختار از هاییجنبه شامل و کندمی فراهم را عمومی کاالي آوردندستبه براي جمعی کنش و اعتماد همراهی،

 هايپروژه. گذاردمی اختيار آنها در اهدافشان به مردم یابیدست جهت را منابعی و کندمی تسهيل را جمعی کنش که است

 دنبال به است، شده گذاشته اجرا به سوم جهان ورهايکش از بسياري در 1313 دهة اواخر از که جهانی بانک سازيتوانمند

 اجتماعات پویایی و تحول اقتصادي، -اجتماعی و فرهنگی مسائل ادغام و کالبديفرا گرایانةتقليلغير نگرش با تا است آن

 ت.اس 131 تبریز رسمیغير هايگاهسکونت در جنسی نسبت. ببرد پيش محلی اجتماعی هايشبکه مبناي بر را محلی

 هاينگرش به توجه با که دهندمی تشکيل زنان را تبریز شهر رسمیغير هايگاهسکونت جمعيت عظيم حجم بنابراین؛

 مشارکت نرخ متوسط. اندمانده محروم شهري کار بازار به ورود و شغلی هايفرصت از بسياري از ساالرانهمرد فرهنگی

 بررسی مورد رسمیغير اسکان هايمحلّه در ميزان این که است درصد 12/1 تبریز شهرکالن اقتصادي هايفعاليت در زنان

 رسمیغير اسکان جغرافياییِ فضاي در آنها مداوم حضور. است درصد 6/5( سيالب آباد، خليل آباد، احمد زینال، مال)

 نيازمند شهري، کار بازار به ورود جهت توانمندسازي منظور به که است کرده فراهم را اجتماعی سرمایة توليد زمينة

 با و شده واقف موضوع این به حدودي تا نيز شهري کار بازار متأخر ماهيت. هستند کنندهتسهيل و منعطف هايمکانيسم

 مبنا -مکان تعاونیِ یا خانگی کار نظام بر مبتنی کوچک کارهايوکسب تشکيل براي را هاییفرصت فرعی قراردادهاي

 جامعة ميان در نو کار هاينظام تشکيل و سازيتوانمند در اجتماعی سرمایة سنجیامکان هب مقاله این. است ساخته فراهم

-آفرینیکار برابر در شهري کار بازار انعطاف. پردازدمی شهري کار بازار به ورود جهت رسمیغير هايگاهسکونت زنان

 در مقاله موضوع. است تربزرگ اجتماعی–تصادياق نظام در پذیرانعطاف انباشت به گذار از ناشی محلّی اجتماعات گرایی

 بين که است آن از حاکی تحقيق نتایج. است شده بحث پذیرانعطاف انباشت به گذار و پسافوردیسم نظري چارچوب

 فضاي در ایشان حضور به مسبوق آن تداوم و توليد که تبریز رسمیغير اسکان هايمحلّه زنان جامعة اجتماعی سرمایة

 رابطة مبنا –مکان تعاونی بر مبتنی کارآفرینی و منعطف کار بازار به ورود براي آنها سازيتوانمند و است همسان جغرافيایی

 .دارد وجود داريمعنی

.تبریز پذیر،انعطاف انباشت آفرینی،کار سازي،توانمند کارشهري، بازار اجتماعی، سرمایة: هاواژهکليد
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 مقدمه. 1

 لهأطرح مس. 1 .1

 که است معتقد آلمانی معروف شناسجامعه ملزی گئورگ

 زندگی در تغييري موجب مدرن جهان در شهري بزرگ مراکز

 از هسوتند  متفواوتی  هواي قابليوت  مسوتلزم  و شووند می انسانی

 ،پيوري )کنود  موی  ایجاب حومه و کوچک شهر که هاییقابليت

 کرایوب، )انود  پولی اقتصاد با موازي هاقابليت این ،(52: 1933

 دهنوودةپيونوود عنصوور اجتموواعی، رابطووة(. 216-210 :1911

 توانود موی  عنصور  ایون  کوه  اسوت  دیگریک به منفرد کنشگران

 ایون  از منتج مفاهيم از یکی. بگيرد خود به متفاوتی هايکيفيت

 روابوط  مولوود  کوه  اسوت  1اجتمواعی  سورمایة  مفهووم  روابط،

 –اجتمواعی  توأیيرات . اسوت  مکورر  2هواي بوازي  در کنشگران

 آن آوري گرد کارهايوساز و اصلی منابع همچنين، و اقتصادي

 از مخصوصوا   کوه  اسوت  فراوانی و انبوه مطالعات اصلی علت

 اسوووت گرفتوووه صوووورت مفهووووم ایووون روي 1333 دهوووة

 (Huang, Brink and Groot, 2009: 454 )دو طول در و 

 و اجتمواعی  سورمایة  بوين  رابطة زیادي، تحقيقات گذشته دهة

 و اقتصوادي  توسوعة حکمروایوی،  یی،کوارا  تحصويلی،  موفقيت

 اسوووت داده نشوووان را دیگووور هوووايپدیوووده از بسوووياري

 (Snelgrove, Pikhart  and Stafford ,2009: 1993.) بر 

 از اسوت  عبوارت  اجتمواعی  سورمایة  موجوود،  ادبيوات  اساس

 کوه  رسومی غيور  هايشبکه و قوانين و هنجارها از ايمجموعه

 کواالي  آوردندسوت هبو  بوراي  جمعی کنش و اعتماد همراهی،

 سوواختار از هوواییجنبووه شووامل و آوردمووی فووراهم را عمووومی

 ,Suzuki)کورده   تسوهيل  را جمعوی  کنش که است اجتماعی

 بووه مووردم یووابیدسووت جهووت را منووابعی و( 1368 :2010

 عمودة  تحوالت و تغيير از یکی. گذاردمی اختيار در اهدافشان

 و مشوارکت  ژهویو بوه  زنوان،  نقوش  افوزایش  به توانمی متأخّر

 نوورري، )کورد   اشاره رسمی کار نيروي در آنها فزایندة حضور

                                                 
1. Social Capital 

2. Game 

 زنوان  حضوور  متوسط نسبت افزایش با بنابراین، ؛(951: 1913

 توابوي  شودن شکسته به توانمی رسمی مشاغل و هاجایگاه در

 زنوان  جملوه  از زنوان  غيبوت  پدیودة  سواالرانة مورد  و فرهنگی

 سن آمارتيا. بود اميدوار ارک بازار در رسمیغير هايگاهسکونت

 صرفا  زنان حقوق احقاق که ايدوره از گذار با که است معتقد

 کننودگان دریافوت  دیگر زنان ،9بود دسترسی و رفاه به معطوف

 از هوم  افوزون روز نحوي به و نيستند رفاهی هايکمک منفعل

 به تغيير فعال آفریناننقش خویش، سوي از هم و مردان طرف

-دگرگونی نوع آن فعال معرفان عنوان به یعنی د؛آینمی حساب

 موردان  زندگی هم و زنان زندگی هم قادرند که اجتماعی هاي

 دگرگووونی بووه توجووه بووا(. 921: 1931 سوون،)دهنوود  تغييوور را

 بوه  کوالن  سواختارهاي  از زداییمرکزیت و کار بازار ساختاري

 اعیاجتمو  سورمایة  1کارگاه بر مبتنی توليد و پذیريانعطاف نفع

 زنوان  جامعة توانمندسازي براي ارزشمندي واقعا  جایگاه واجد

 و موداوم  حضوور  به توجه با. است رسمیغير هايگاهسکونت

 فضوواي همسووایگی، واحوودهاي و محلّووه در زنووان طوووالنی

 این از و متقابل کنش تقویت و بازتوليد زمينة محلّه، جغرافيایی

 کوه  آوردموی  دبوه وجوو   را اجتمواعی  سرمایة بازتوليد رهگذر

 –مکوان  تعواونی  تشکيل و کارگاه بر مبتنی توليد در آن تجميع

 نااميود  فضاهاي جاي به 6اميد فضاهاي گيريشکل باعث 5مبنا

 و فرعوی  قراردادهاي با منعطف کار بازار ماهيت. شودمی قبلی

 هموراه  اجتمواعی  توأمين  و بازنشستگی حقوق و بيمه مفرهاي

. بوود  فوردیسم کار بازارهاي اتامتياز جزو موارد این که است

 رسمیغير هايگاهسکونت زنان، جامعة توانمندسازي بنابراین،

 مبنوا  –مکوان  هايتعاونی تشکيل و اجتماعی سرمایة رهگذر از

                                                 
 با (Mary Wollstonecraft)ولستنکرافت  ماري خانم کالسيک کتاب .9

 برنامة یک معرف شد چاپ 1302 سال در که زنان حقوق استیفای عنوان

 است شده مطرح زیادي مطالبات آن در هک است «حقوق احقاق» کلی

4. Lean production  

5. Place-based cooperation  

6. Spaces of Hope  به هاروي دیوید کتاب عنوان از برگرفته مفهومی 

 .نام همين



 01                                                  ... نشينحاشيه زنان توانمندسازي اجتماعی، سرمایة                                                     دومسال  

 از ناشوی  هواي ریسوک  برابر در بهتر مقاومت و پایداري باعث

 ايمسأله. شودمی کارفرمایان گذاريسرمایه ادواري هايبحران

 سورمایة  کوه  اسوت  این شودمی رهنمون آن دنبال به قيقتح که

 هواي محلّه زنان توانمندسازي باعث تواندمی چگونه اجتماعی

  شود؟ منعطف کار بازار شرایط در تبریز رسمیغير اسکان

 . پیشینه و مبانی نظری تحقیق2. 1

 منعطمف  ماهیمت  و پسافوردیسم   منعطف، انباشت . 1. 2. 1

 شهری کار بازار

 بووا سوورمایه انباشووت شوودةسوواختارتجدیوود نوووین نظووام

 داريسوورمایه یووا پسافوردیسووم مثوول گونوواگونی اصووطالحات

 پایوان  یوا  پسافوردیسوم  آغواز . شوود موی  شناخته نيافتهسازمان

 و انبووه  توليود  از شودن دور مسوتلزم  یافتهسازمان داريسرمایه

 و خودماتی  اقتصواد  سومت  بوه  گردشوی  اسوت،  انبوه مصرف

 پوارگی چنود  کوارگر،  طبقة پارگیچند و رفتنيلتحل اطالعاتی،

نوامتمرکز،   اجتمواعی  هواي نهضت صورت به مخالفت نهضت

: 1911 لش،.)ریگوانی / تواچري  شکل به البته فردگرایی، احياي

 توليود  از حواکی  خبرهوا  بيشتري کشورهاي در هر لحظه(. 53

 پسافوردیسووم، موودیریت، سوواختار بازسووازي پووذیر،انعطوواف

 کين، ریف)آنها است کارکنان کاهش و هاشرکت شدنکوچک

 پسافوردیسوتی  انباشوت  نظوام  سومت  به چرخش(. 22: 1933

 مصرف از و پذیرانعطاف توليد به انبوه توليد از است چرخشی

 چوورخش الینفووک جووزو. اختصاصووی مصوورف بووه انبوووه

 اختصاصووی مصوورف بووه ايتوووده مصوورف از پسافوردیسووتی

. گيورد موی  قورار  هیرفا دولت روي پيش که است هاییچالش

 و کليوت  بوا  راسوت  و چو   موضوع  دو هر از که هاییچالش

 شوند،می کشيده پيش رفاهی دولت هايبوروکراسی واريتوده

-می ارایه اختصاصی مصرف از الگویی که هستند هاییچالش

 دیگور  سووي  از و فردگرایانوه  صور سو یک از اینجا در. دهند

 این صورت دو هر .شوندمی مطرح مصرف گونةاجتماع صور

-موی  عمول  بازار طریق از بيشوکم اختصاصی رفاهی مصرف

 بوروکراتيک و متمرکز ریزيبرنامه با چالشی دو هر یعنی کنند؛

 که است این در تفاوت. آیندمی شمار به رفاهی خدمات توليد

 در کندمی عمل شدهکاالوار بازارهاي طریق از فردگرایانه شکل

 تووان موی  که است چيزي بر مبتنی ونهگاجتماع شکل حالی که

 هواروي  دیوید(. 61: همان)ناميد  «غيرکاالواره» بازارهاي را آن

 بوه  را مدرنيتوه  پسوت  فرانسوي، 1بندينظم مکتب از پيروي با

-موی  توصيف پذیرانعطاف انباشت به فوردیسم از گذار عنوان

 نيوروي  هواي شوکل  و استاندارد کاالهاي انبوه توليد یعنی کند؛

 یعنوی  انود؛ داده پذیريانعطاف به را خود جاي آن با مرتبط کار

 مفهووم  کارگواه،  بور  مبتنوی  توليود  مانند توليد جدید هايشکل

 بازارهواي  بوراي  کاالهوا  بخشوی تنوع موقع، به توليد و گروهی

 با همه غيره، و متحرک سرمایة پذیر،انعطاف کار نيروي خاص،

 وود، سوينز )شووند  می ذیرپامکان جدید اطالعاتی هايفناوري

 فوردیسوم  تصولّب  بوا  تقابول  در منعطوف  انباشت .(10: 1919

 کوار،  فرآینودهاي  بوه  توجوه  بوا  انعطاف این. شودمی مشخص

. شوود می مطرح مصرف الگوهاي و محصوالت کار، بازارهاي

 جهوانی، / فراملوی  توليد شامل منعطف انباشت توليد حوزة در

 و تقاضوا  بور  مبتنوی  رفمصو  مقياس،کوچک توليد هايجریان

کيفيووت  جووامع موودیریت پووذیر،انعطوواف فرآینوودهاي بووازار،

-می مکان بر مبتنی و انفرادي قراردادهاي ،(کارگران مشارکت)

 چندگانوه،  مشواغل  محمول  کوار  فرآینودهاي  حوزة در و شود

 و کووار پووذیرانعطوواف هووايسواعت  کووار، افقووی دهوویسوازمان 

 و محلووی وافقوواتت و گووذاريسوورمایه پرداخووت، قراردادهوواي

 –مرکوزي  کارگران و ملی احکام به نسبت انفرادي قراردادهاي

 :Thorns, 2002)اسوت   کار جدید تقسيم عنوان به پيرامونی

 فرآینودهاي  بوه  فوردیستی تصلب از گذار حال، عين در. (71

. 2اسوت  بسوياري  هواي هزینوه  متضمن پسافوردیستی، منعطف

 بيکاري از باالیی نسبتا  سطوح به ظاهر به منعطف انباشت

                                                 
1. Regulation  

 و گيريشکل و قدیمی امر زوال ميان فاصلة: نویسدمی کَلهون جان . 2

 ناپذیراجتناب شکلی به و همواره که است گذار از يادوره نو امر استقرار

 .است آلودخشم و وحشی فناتيسم خطا، آشفتگی، بالتکليفی، از ايدوره
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 و سوریع  تخریوب  ،(عارضوی  بيکواري  با تعارض در) ساختاري

 کواهش  و دسوتمزدها  در نواچيز  هواي مزیت ها،مهارت بازسازي

 –فوردیسوتی  نظوام  سياسوی  ارکوان  از یکوی  -هااتحادیه قدرت

 شورایط،  ایون  تحت(. 233-133: 1933 هاروي،)داشت  داللت

 بوا  مواجهوه  در کارفرمایان. دش بنيادي بازسازي متحمل کار بازار

 از سوود  نزولوی  هواي حاشيه و بازار شدید تزلزل کشنده، رقابت

( بيکواران نيمه و بيکاران)مازاد  منابع و هااتحادیه قدرت تضعيف

. بردنود  بهوره  کار قراردادهاي و ترمنعطف هايرژیم پيشبرد براي

 فتوه ه در کوار  ساعت چهل یا هفته، دو در روز نه نظير هایینظام

 تقاضوا  اوج هايدوره در بيشتر کار به مستخدم تعهد و سال طی

 حتی تقاضا کاهش هايدوره در کمتر کار ساعات با آن جبران و

 نتيجوه، . شود  تبودیل  متوداول  اموري  بوه  دائمی مستخدمان براي

 از اقتبواس  بوا  مجمول  شوکل  بوه  کوه  اسوت  کاري بازار ساختار

 پرسونلی  مدیریت انستيتو( 1316)کار  منعطف الگوهاي گزارش

 از مرکوب  مذکور نمودار هستة. است شده تصویر زیر نمودار در

 محووري  ویژگی وقتتمام و دائمی کار وضعيت با مستخدمانی

 گوروه  ایون  رفتنمی انتظار. بود کاري سازمان مدتبلند آیندة و

 دیگور  و خووب  حمایوت  شوغلی،  باالي امنيت از برخورداري با

 صووورت در و تطووابق انعطوواف، قابليووت از ايحاشوويه مزایوواي

-زیر دو پيرامون. باشند برخوردار جغرافيایی تحرک از ضرورت

 مسوتخدمان  گوروه  اولين. گرفتمی بر در را متفاوت نسبتا  گروه

 دستی کارهاي و منشيگري دفتري، مشاغل یعنی ماهر؛ وقتتمام

 دسترس در کار بازار در سهولت به که بودند ناماهرتر و متعارف

 بوا  شغلی هايفرصت به کمتر دسترسی با گروه این. داشتند قرار

 مجوراي  از کار نيروي تقليل که یافتمی تمایز باالیی کار گردش

 بوا  پيراموونی  دوم گوروه . کورد می آسان را نسبتا  طبيعی ضایعات

 وقوت، پواره  مشواغل  از ايگسوترده  طيوف  بيشتر، پذیريانعطاف

 موقوت،  مشواغل یابت،  قراردادهاي با ستادي مستخدمان فصلی،

 بوا  یارانوه  بر متکی عمومی بخش کارآموزان و فرعی قراردادهاي

-عموده . شوود می شامل را نخست گروه از ترپایين شغلی ایمنی

-یافته اساس بر)فرعی  قراردادهاي افزایش متوجه تغييرات ترین

 بریتانيوایی  هايشرکت از ٪03 ملی، اقتصاد توسعة شوراي هاي

 و 1312 هواي سوال  طوی  فرعی قراردادهاي ارشم افزایش شاهد

 وقوت نيمه کار بر اولویت در موقت قراردادهاي یا( بودند 1315

 در کوه  گرفوت می نشأت ژاپن در پادیر الگویی از امر این. بودند

 بوه  کوچوک  هواي شرکت فوردیسم، سيطرة هنگام به حتی آنجا

 هزینوة  مقابل در بزرگ هايشرکت از حمایت براي سپري منزلة

 بایود  کار بازارهاي در جاري روند. کردندمی عمل بازار نوسانات

 باشد کاري نيروي بر فزاینده اتکاي و هسته کارگران شمار تقليل

 بدون رکود مواقع در شدند،می فراخوانده که سرعتی همان با که

 بریتانيوا  در منعطوف  کار نيروي. شوند گذاشته کنار ايهزینه هيچ

 نفور  ميليون 1/1 به 1315 و 1311 هايسال طی ٪16 افزایش با

 نفور  ميليون 15 به  ٪6 کاهش با دائم مشاغل حالی که در رسيد،

 هموان  در. (Financial times,27 February 1987)رسويد  

 متحوده  ایوالت  در جدید شغل ميليون ده از سومیک تقریبا  دوره

 (.New York Times, 17 march 1988)بودنود   موقوت 

 سوازمان  در تووجهی  قابل تغييرات با کار بازار ساختار دگرگونی

 را هوایی فرصت فرعی قراردادهاي مثال براي شد؛ همراه صنعتی

 برخی در و ساخت فراهم کوچک کارهايوکسب تشکيل براي

 جملوه  از قدیمی کار هاينظام که آورد فراهم را امکان این موارد

 و( پدرسوواالر)خووانوادگی  وري،پيشووه خووانگی، کووار نظووام

 محوور  منزلة به (مافياگونه حتی و اربابی پدرشاهی،)پدرساالرانه 

 تموام  در عموال   و( هموان )شوند  شکوفا توليد نظام ضمایم نه و

 شوده  گذاشوته  کنوار  بازار در انبوه کار جهان، صنعتی کشورهاي

    (.13: 1933 کين، ریف)است 
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 منعطف انباشت شرایط در کار بازار ساختار -1 شکل

 231: 1933 هاروي،: مأخذ

-توانمنمد  و اجتمماعی  سمرمایۀ  جغرافیمایی،  فضای . 2. 2 .1

 منعطف کار بازار در زنان 1سازی

 سورمایة  دربوارة  را اخيور  مونظم  تحليول  نخستين بوردیو پير

 حاصل» عنوان به را مفهوم این بوردیو. است کرده ارائه اجتماعی

 پایودار  شوبکة  مالکيوت  بوه  کوه  ايبوالقوه  یا و بالفعل منابع جمع

-مربووط  متقابل شناخت یا ارتباط شده نهادي کمابيش مناسبات

 عبوارت  به ؛(Bourdieu, 1985: 248) است کرده تعریف «اند

 اجتمواعی  سواختار  از هوایی جنبوه  شامل اجتماعی سرمایة دیگر،

 :Suzuki, 2010)کورده   تسوهيل  را جمعوی  کونش  کوه  اسوت 

 در اهدافشوان  بوه  موردم  یوابی دسوت  جهت را منابعی و( 1368

 پوتنوام  رابورت (. Chuang, 2008: 1322) گوذارد موی  اختيوار 

 مفهووم  بوه  را اجتماعی سرمایة اصطالح سياسی، علوم اندیشمند

-جنبه»: کندمی تعریف این چنين آن را و گيردمی به کار وسيعی

 کوه  اعتماد و هنجارها ها،شبکه همانند اجتماعی سازمان زا هایی

 تسوهيل  را متقابول  منوافع  بوه  دسترسی براي همکاري و همياري

 فوراهم  را عموومی  کواالي  به یابیدست زمينة و همان()« کندمی

                                                 
1. Empowerment  

 :Maru; Macalister; Smith; Stafford, 2007)آورد موی 

عی اجتمووا هووايشووبکه جمعووی مزایوواي بووه او تعریووف(. 183

(Snelgrove, 2009: 1993; Jones, 2010: 123) ابعواد  و 

 به معامله هنجارهاي و فردي بين اعتماد همانند اجتماعی انسجام

 هوا ویژگی شامل و  دارد توجه (Carpiano, 2008: 569)مثل 

(. Folland, 2007: 2343)اسوت   اجتمواعی  روابوط  کيفيات و

 شوبکة  سومی، رغيور  هواي محلّوه  و خانوه  در زنان مداوم حضور

 به مسبوق که کندمی توليد را ايگسترده 2مدارجنسيت اجتماعی

 توليود  دیگور،  عبوارت  بوه  است؛ محلّه جغرافيایی فضاي ماهيت

 دیگور یوک  با متقابلی رابطة جغرافيایی فضاي و اجتماعی سرمایة

 شهري فضاي کالبد با تعامل در اجتماعی سرمایة. کنندمی برقرار

 مبنواي  توانود موی  کوه  است الگوهایی رترینفراگي و مؤیرترین از

 و اجتمواعی  روابوط  اوليوة  گيوري شوکل  گيرد، قرار فوق راهبرد

 در آن توداوم  کوه  گيردمی صورت فضا در رودررو و همسایگی

فضواي . شوود موی  اجتمواعی  سرمایة آمدنوجودبه باعث نهایت

                                                 
2. Gender – centered  
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 و تووده  گيوري شوکل  پهنوة  و معماري نمادین عناصر با شهري 

 عمول  اجتمواعی  سرمایة دهندةتشکيل عوامل ظرف ثابهم به فضا

 (.2شکل ( )25: 1911 پيري،)کند می

 

 

 

 

 
 

 اجتماعی سرمایۀ تشکیل ظرف مثابه به جغرافیایی فضای -2شکل

 25: 1911خاکپور و پيري، : مأخذ

 سورمایة  پوتنوام  رابورت  و کلمون  جيمز نظر از که چند هر

 ندارد؛ ابزاري ماهيت و است راتی درون ارزش واجد اجتماعی

 اسکان هايمحلّه زنان سازيتوانمند منظور به تحقيق این در اما

-توانمند واژة. گيردمی قرار نظري برداريبهره مورد رسمیغير

 مختلوف  و سياسوی  فرهنگوی  -اجتمواعی  هايبافت در سازي

 متکی قدرت کنترل، شامل گيردکهمی خود به را متفاوتی معانی

 بوا  مطابق شرافتمندانه انتخاب، زندگی ،2خود هب اتکا ،1خود به

 حقووق  سور  بور  مقابلوه  و چوالش  ظرفيت خویش، هايارزش

 هواي نظام درون در که است توانایی و آگاهی آزادي، خویش،

 بوا . (Narayan, 2002: 13-14)دارد  جاي عقيدتی و ارزشی

 چنوين  ایون  را واژه ایون  رسمی تعریف جهانی بانک حال، این

 گسوترش  از اسوت  عبوارت  توانمندسوازي »: سوت ا کورده  بيان

 زنی،چانه مشارکت، منظور به فقير افراد هايتوانایی و هادارایی

 زنودگی  کوه  گوییپاسخ مؤسسات حفظ و کنترل گذاري،تأیير

 منعطوف  کار بازار (.11همان: )دهند می قرار تأیير تحت را آنها

 بوا . اسوت  پسافوردیسوم  و منعطف انباشت به گذار به مسبوق

 قوودرت تضووعيف و پسافوردیسووم سياسووی اقتصوواد بووه توجووه

                                                 
1. self- power 

2. self-reliance 

 ساختارهاي و سازمان از زداییمرکزیت و کارگري هاياتحادیه

-يور اسوکان غ  هايلّهزنان مح یاجتماع سرمایة رو،اینکالن، از

 يوز در بازار کوار منعطوف و ن   يتفعال يبرا یابزار مناسب یرسم

 یةسرما همچنين،. تاسدر برابر کارفرما  یزنتوان چانه یشافزا

زنوان   يسازيتو ظرف يدر توانمندساز یعنصر مهم ی،اجتماع

 لوو، زالوی و تقوی  يري؛ نادر)پ است یرسميراسکان غ هايهمحلّ

اعتماد و معامله  يزمتقابل و ن يبانیاز رهگذر پشت یشانا .(1913

امکوان   ،دارند يارکه در اخت یحداقل هايدارایی یقطر ازبه مثل 

بوه  را  يگوذار یهسورما  هواي یسکر يمتسه يزدانش و ن يمتسه

 .  آورندمی وجود
 

 روش شناسی تحقیق .2

 تحقيق شناسیروش بر حاکم کلی روح: تحقیق روش 1. 2

 بوا  عبوارتی،  بوه  اسوت؛  تجربی محک و قياسی استدالل حاضر

مسوتقل   متغيور  بوا  ارتبواط  در موجوود  نظوري  ادبيات به توجه

 تحليول  بوه ( سوازي توانمند)سته واب متغير و( اجتماعی سرمایة)

 توجوه  با. ایمکرده اقدام ميدانی پيمایش روش به آنها بين رابطة

 دخالووت احتمووال و تحقيووق عمليوواتی ميوودان گسووتردگی بووه

 اغلب به مبتال که 9نگريسویک از گریز و ناخواسته متغيرهاي

 تا ایمبرده کار به فراوانی تالش است، اجتماعی علوم تحقيقات

 نظور  موورد  متغيرهاي با متناظر دقيقا  شدهانتخاب يهاشاخص

 و 5مووافقم   کامال )ليکرت  طيفی 5 الگوي از استفاده با و باشد

 سونجندة  هواي گویه نامه،پرسش یک قالب در( 1 مخالفم کامال 

 . است شده مطرح شاخص هر

 هايمؤلفه دهندةنشان مدل این: تحقیق مفهومی مدل .7 .9

 (. 9شکل )است  تحقيق وابستة و مستقيم متغير

 

 

                                                 
3. Bias  

  

 سرمایه گیریشکل

 اجتماعی

 اجتماعی روابط

 (نمکا) فیزیکی محیط
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 تحقیق مفهومی مدل -3 شکل

 تحقیق هایفرضیه . 2.  2

 زنوان  توانمندسوازي  در داريمعنوی  توأیير  اجتمواعی  سرمایة -

 .دارد شهري منعطف کار بازار در تبریز رسمیغير هايگاهسکونت

-غير هايمحلّه زنان بين در مبنا -مکان هايتعاونی تشکيل -

 است اجتماعی سرمایة به مسبوق ریزتب رسمی

 گیرینمونه روش و آماری . جامعۀ3.  2

-کالن رسمیغير اسکان هايمحلّه تحقيق، این آماري جامعة 

 مشتمل فضایی هايپهنه گستردگی به توجه با که است تبریز شهر

 سويالب،  زینوال،  مال هاينام به محلّه چهار رسمی،غير اسکان بر

-شده انتخاب مطالعه جهت نمونه عنوان به ادآبخليل و خانهقوش

 است سيستماتيک و ايخوشه ايمرحله دو گيرينمونه روش. اند

 روش بوه  سوپ،،  و انتخواب  نظور  موورد  هايخوشه ابتدا در که

-شده انتخاب گوپاسخ جمعيت سيستماتيک تصادفی گيرينمونه

 سوط   بوا  و کوکران عمومی فرمول از استفاده با نمونه حجم. اند

 121 تعوداد  بوه  ،11/1 احتمالی دقت مقدار و درصد 99 اطمينان

 . است شده انتخاب نفر

 

 تحقیق های. یافته 3

 آماری نمونۀ رسمیغیر اسکان هایمحلّه . 1. 3 

 جمعیت .1. 1. 3

 هاينام به تبریز رسمیغير اسکان محلة چهار مطالعه این در 

 و مطالعوه  موورد  ادآبو خليول  و خانوه قووش  آباد،احمد زینال، مال

 در نفر 13196 آنها جمعيت مجموع. اندگرفته قرار ميدانی پيمایش

 اسوت  131 جنسی نسبت ميانگين که است شده یبت 1915 سال

-محلّوه  جمعيت کل از 19310 مجموع در زنان جمعيت تعداد و

 . است فوق هاي

 1315 –هدف یهاهمحلّ یزن و مرد و نسبت جنس کیبه تفک تیجمع -1 جدول

 1915 ران،یا آمار مرکزمأخذ: 
 نسبت جنسی زن مرد مرد و زن شرح
 115 714331 762323 1661453 تبریز شهر
 116 63917 65919 19134 محله 6 کل

 115 4241 4514 12774 مالزینال
 113 4711 7157 13131 اباداحمد
 11607 12699 13111 25519 خانهقوش
 11504 11612 19234 37711 آبادخلیل

ب ز ر ک ر  نعطف 

 شه  

 ک ن  –فض 

 جغ  ف  ی 

 س   یۀ  جتم ع  ت   مندس ز  ز  ن

 احساس شایستگی

 

 داریاحساس معنی

 

احساس داشتن حق 

 انتخاب

 ثر بودنؤاحساس م 

 

 احساس اعتماد به دیگران

 

  ش رکت  جتم ع 

 ی فته عتم د تعم م

  ش رکت  د  

  عتم د  ه د 

 رسمیغير اعتماد
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 یآمار ۀنمون اشتغال وضعیت .2. 1. 3

 یمورد بررسو  یرسمرياسکان غ هايهزنان محلّ جامعة 

 یموانع فرهنگو  ،نيبودن سط  سواد و همچننیيعلت پا به

 موا  کهی در حال ،کنندیم یتلق کاريموجود عمدتا  خود را ب

برخوردارند کوه   یمتنوع يهايکه از توانمند میمتوجه شد

زنوان   يشگریآرا ،یبافیقال ،یدست عیبه صنا عمدتا  مربوط

متناسوب بوا    یامکانات موال  ازمنديبرخوردارند که ن غيرهو 

 بوازار  توجوه  نيهمچنآنها و  يو درآمد ياقتصاد تيوضع

-داده يهوا پاسخبا توجه به  ریجدول ز ،حال نیا با. است

 .است شده استخراج تصرفودخل بدون شده
 

 یآمار ۀنمون تیفعال تیوضع -2 جدول

 هایمحلّه

 هدف

 مجموع (درصد) یتفعال وضعیت

 111 سایر خانه دار درآمد دارای غیرشاغل محصل بیکار شاغل

 111 - 71 - - 5 17 سیالب

 111 - 11 3 - 4 11 آباداحمد

 111 - 15 - - 4 9 مالزینال

 111 - 16 2 - 6 11 آباد خلیل

 
 

-ریم اسمکان غ  همای هکار زن محلّ یروین توزیع .3. 1. 3

 درکار:  یهادادنمونه بر حسب محل کار و نوع قرار یرسم

 منوزل  در یبواف یقوال  ،یبررسو  موورد  هواي همحلّو  محدودة

 منوابع  از ،رديو گیم صورت زنان توسط عمدتا  که یشخص

محول   قيو تحق نیو . در ادیو آیمو  حساب به يدرآمد عمدة

 آمده است. ریاشتغال زنان خانوار به شرح ز
 

 یع شاغالن بر حسب محل کار )به درصد(توز -3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 اباد احمد اباد خليل مالزینال سيالب کار محل

 01 60 01 3/01 خود منزل

 1/11 11 15 0 محلّه در کارگاه

 1/1 9 2 2 دیگر ک، منزل

 1/1 - - 2/1 دیگر هايمحلّه در کارگاه

 - 2 - - خودرو با

 1 5 0 0 خانه به خانه

 5 3 2 1 فروشیخرده

 - - - 2 دولتی رسمی غلش

 133 133 133 133 مجموع
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 نمونه یرسمریغ یهاگاهسکونت زنان نیب در هیسرما گردش و کار قرارداد انواع -6 جدول

 هافرضیه آزمون .2. 3

 اول: فرضیۀ

- H1: زنوان  توانمندسوازي  در داريمعنوی  تأیير اجتماعی سرمایة 

 .دارد شهري منعطف کار بازار در تبریز رسمیغير هايگاهسکونت

- H0: زنوان  توانمندسوازي  در داريمعنوی  تأیير اجتماعی سرمایة 

 .ندارد شهري منعطف کار بازار در تبریز رسمیغير هايگاهسکونت

 یا هاسازه همبستگی تحليل از که کرونباخ آلفا ضریب ميانگين

 عودد  اسوت  فووق  فرضوية  با نامهپرسش در شدهمطرح هايگویه

 یهمبسوتگ  آزموون  از که( 5 جدول)است  آمده دست به 013/3

 (. 6 جدول)شد  گرفته بهره آنها رابطة سنجش براي اسپيرمن

 اول یۀفرض پایایی آزمون -5 جدول

 درصد فراوانی  

Cases Valid 021 1/011 

Excluded 1 111/1 

Total 021 1/011 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

987/1 22 

 اول فرضیۀ همبستگی ضریب نتایج -4 جدول
 اجتماعی سرمایۀ رتبۀ آماری آزمون متغیرها

 اجتماعی سرمایة ميزان
 (مستقل متغير)

 1 اسپيرمن همبستگی
 333/3 (sig)داري معنی سط 

 123 تعداد

 زنان توانمندسازي
 (وابسته متغير) 

 635/3 اسپيرمن همبستگی
 333/3 (sig)داري معنی سط 

 123 تعداد
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 سورمایة  ميوزان  بوين  کوه  دهود می نشان فوق جدول نتایج

 رسومی غير اسکان هايمحلّه در زنان توانمندسازي و اجتماعی

 ضووریب ميووزان. دارد وجووود داريمعنووی رابطووة تبریووز شووهر

 سط  در نفر 123 فراوانی با آمدهدستبه( r=/605) همبستگی

 سوط   جدول، به توجه با همچنين،. است دارمعنی  ٪1 آلفاي

 پو، . اسوت  کمتر ٪1 آلفاي سط  از( sig=/000) داريمعنی

 . شودمی رد H0 فرض و تأیيد H1 فرض ٪33 اطمينان با

 :دوم فرضیۀ

- H1 :زنوان  بوين  در مبنوا  -مکوان  هايتعاونی تشکيل 

 است اجتماعی سرمایة به مسبوق تبریز رسمیغير هايمحلّه

- H0 :زنوان  بوين  در مبنوا  -مکوان  هايعاونیت تشکيل 

 نيست اجتماعی سرمایة به مسبوق تبریز رسمیغير هايمحلّه

 651/3 عدد دوم فرضية براي کرونباخ آلفا ضریب ميانگين

 همبسوتگی  آزموون  از کوه ( 0 جودول )اسوت   آموده  دسوت  به

 (. 1 )جدولشد  گرفته بهره آنها رابطة سنجش براي اسپيرمن

 دوم یۀفرض ییپایا آزمون -7 جدول

 درصد فراوانی  

Cases Valid 021 1/011 

Excluded 1 111/1 

Total 021 1/011 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha N of Items 

426/1 21 

 

 اول فرضیه همبستگی ضریب نتایج -1 جدول

 اجتماعی سرمایه رتبه آماری آزمون متغیرها

 اجتماعی سرمایة ميزان

 (مستقل متغير)

 1 اسپيرمن همبستگی

 333/3 (sig)داريمعنی سط 

 123 تعداد

 مبنا -مکان تعاونی

 (وابسته متغير)

 501/3 اسپيرمن همبستگی

 333/3 (sig)داريمعنی سط 

 123 تعداد

 

 سورمایة  ميوزان  بوين  کوه  دهود می نشان فوق جدول نتایج

 هواي محلّوه  زنان بين در مبنا -مکان تعاونی تشکيل و اجتماعی

. دارد وجوود  داريمعنوی  رابطوة  تبریوز  شوهر  رسمیغير اسکان

 فراوانوی  بوا  آموده دستبه ( r=/571) همبستگی ضریب ميزان

 توجوه  با همچنين،. است دارمعنی ٪1 آلفاي سط  در نفر 123

 ٪1 آلفواي  سوط   از (sig=/000) داريمعنی سط  جدول، به

 کوه  کورد  ادعوا  ٪33 اطمينوان  بوا  توانمی رو،ایناز. است کمتر

 . شودمی رد H0 فرض و تأیيد H1 فرض
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-محلّوه  زنان توانمندسازي اساسی عنصر اجتماعی، سرمایة

 بوا . اسوت  شوهري  منعطف کار بازار در رسمیغير اسکان هاي

 دیویود  همچوون  هوایی نئومارکسيسوت  کوه  انتقواداتی  به توجه

 رابطوة  منظور  از کار بازار نوع این استعماري ماهيت بر هاروي

 از یکوی  کوه  کنويم  ارعان باید اما اند؛کارفرما بيان کرده -کارگر

 کار بازار به رسمیغير اسکان هايمحلّه زنان ورود عمدة موانع

-تخصوص  بر مبتنی و انبوه هايدادقرار نامنعطف، و فوردیستی

 الگووي  گيوري شوکل  اموا  بوود؛  بازار و کارفرما نظر مورد هاي

 مناسوبی  بازاري فرصت 2مقياس، اقتصاد جاي به 1تنوع داقتصا

-غيور  اسکان هايمحلّه زنان هايمهارت از متنوعی طيف براي

 طورف  از نوه  فوردیسوم  دورة در که است آورده فراهم رسمی

 قورار  تقاضوا  و توجوه  موورد  کوار،  بازار نه و صنعتی کارفرماي

 یی،جغرافيوا  فضواي  تعامل براي ما نظري برساختة. گرفتنمی

 توانمندسوازي  و شوهري  منعطوف  کوار  بازار اجتماعی، سرمایة

 تحقيوق  مفهوومی  مودل  در. مبنا است –مکان هايتعاونی زنان،

 منظور به اجتماعی سرمایة تأیير که است شده بيان موضوع این

 بوازار  شرایط در رسمیغير هايگاهسکونت زنان توانمندسازي

 همچنوين، . ردگيو موی  صورت جغرافيایی فضاي و منعطف کار

 در کارفرموا  ايبيموه  مفرهاي از برخی از مانع اجتماعی سرمایة

-موی  نشوان  (1) جدول تحليل. شودمی فرعی کار قراردادهاي

 بيموه  بوا  موارد اغلب در پيمانکار با جمعی هايدادقرار که دهد

 اغلب اشتغالیخود و فرعی هايدادقرار در اما است؛ همراه کار

 کوه  است داده نشان جدول این همچنين،. شودنمی اعمال بيمه

 فوراهم  زنوان  براي خانه از خارج در کار امکان که صورتی در

                                                 
1. Economics of scope 

به جاي یک کاالي منفرد  عواملی که توليد مجموعه متنوعی از کاالها را(

 )سودمندتر می سازد

2. Economies of scale  

 بيشوتري  اقبوال  از کارگواه  بور  مبتنوی  هواي دادقرار است، شده

 هواي مزیوت  از اسوتفاده  آن عمودة  علت است، بوده برخوردار

 و کوار  بيموه  اعموال  اجتماعی، سرمایة به مسبوق جمعی کنش

 حواکم  سواالرانة مرد فرهنگی هايانگاره با سویگیهم همچنين

 نظوري  مفهووم  همچنين،. است رسمیغير اسکان هايمحلّه بر

 بوه  بلکوه  گيورد؛ نموی  صوورت  خو   در مبنوا  -مکوان  تعاونی

-غيور  اسکان هايمحلّه زنان جمعی کنش 9اجتماعی پراکسي،

 و بانکی و پولی هايسياست به توجه با. شودمی متصل رسمی

 توأمين  امکوان  خوانگی،  هايفعاليت از حمایت به دولت ارعان

 چنانکوه . دارد وجوود  مبنا -مکان هايتعاونی اندازيراه و مالی

 تعواونی  هايکارگاه در توليد منظور به دانش تسهيم شد، اشاره

 تسوهيم . است اجتماعی سرمایة کاربردهاي از یکی مبنا –مکان

 از نيوز  مالی حدودم منابع به توجه با گذاريسرمایه هايریسک

 .است سرمایه نوع این کارکردهاي

                                                 
3. Social praxis 
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