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ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی با شیوه توانمند سازی  وامکان سنجی 

 نمونه موردی محله گلشهر مشهد رهیافت های وصول به آن

 

 ئیهروز رضامهندس مقدم آریایی،دکتر نرجس فاطمی،مهندس ب

 

Email:meshki.4949@yahoo.com 

 

 

 به انتقال و سریع شهرنشينی پيامد رسمی، غير اسكان امروزي تعبير به یا و نشينی حاشيه:  چكيده

 انتقال موازي و غالب فضایی شكل شهرنشينی، که است شدن صنعتی اجتماعی اقتصادي پارادایم

 اطالعاتی جامعه پيدایش با اخير هاي دهه در پدیده این .است پارادایم این اقتصادي اجتماعی

 حاشيه پيدایش و ظهور .دارد وجو آن بازتوليد و بقا براي تعهدي گویی و یافته گسترش همچنان

 بوده آن پيامد تا حدي و مهاجرت پدیده همراه و همزاد جهان، در هم و ایران در هم نشينی

 و اروپا در صنعتی وقوع انقالب از پس دوره به جدید معناي و وسيع مقياس در نشينی حاشيه.است

 و اقتصادي نوسازي از آغاز پس نيز ایران در . گردد برمی جهان نقاط سایر به آن سرایت سپس

 و کشاورزي شدن نيز مكانيزه و بهداشتی، آموزشی جدید خدمات به روستاها دسترسی و اجتماعی

 سوي از کشاورزي به قطع وابستگی و نفتی اقتصاد ظهور و سو یك از روستائی مدیریت الگوي تغيير

 بزرگ شهرهاي پيرامون حاشيه نشينی پيدایش آن پيامد در و آغاز شهر -روستا مهاجرتهاي دیگر

 و استقرار براي مراکزي به شهرهاي بزرگ ویژه به شهرها اغلب تدریج به بنابراین .گردید نمایان

شهر مشهد با دو نيم ميليون تن جمعيت به عنوان دومين کالن  .شود می تبدیل مهاجرین اسكان

ر تن حاشيه نشين است که در شصت هسته حاضر ميزبان هشتصد و بيست هزاشهر کشور ، در حال 

 مشهد شرق شمال در گلشهر .هكتار به صورت غير مجاز زندگی می کنند 0033جمعيتی به وسعت 

 حاشيه مناطق از یكی اند، بوده افغانی هم اکثراً که ،( 5034 ) نفر 05643 حدود در جمعيتی با

 شاخص ، 5030 سال از شهري جامع طرح محدودة در گرفتن قرار وجود با که است مشهد شهر نشين

 SWOT از استفاده با مقاله این .دارد قرار نامناسبی توضعي در آن کالبدي و اقتصادي اجتماعی هاي

 این که دهد می نشان نتایج .ميپردازد فوق شهري ناحيه ساماندهی در توانمندسازي رهيافت ارائه به

 نشينان حاشيه انسانی کرامت حفظ ضمن ساکنان، هاي توانایی و قابليتها بر تاکيد با رهيافت روش

 .است اثرگذار محيطی ساماندهی و بهسازي در راهبردها سایر از بهتر

 مقدمه

 این در اجتماعی مطالبات افزایش دليل به اخير ساليان در که است ایران شهري رشد ناپذیر جدائی هاي ویژگی از نشينی حاشيه

 که دهد می نشان تجربه.است شده واقع کارشناسان و محققان توجه مورد بيشتر گذشته دهه چند تجربه به توجه با و مناطق

 بكارگيري بر باید حاشيه در مداخله بهسازي هاي مدل نداریم، شهري هاي نظام درون در نواحی این واقعی ادغام جز ایی چاره

 Moitra)) نمایند تاکيد زندگی شهري سبك در ها حاشيه جذب براي اقتصادي و اجتماعی اساسی نيازهاي بر مبتنی مالحظات
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 متولد جدیدي هاي حاشيه و جذب ها شهر قانونی محدوده در مدتی از پس  مذکور محالت که بوده چنين نيز گذشته در زیرا

  )سوم جهان در بخصوص ( شهري شتابان رشد جهان هاي کشور اغلب در ها حاشيه پيدایش علل ترین عمده از یكی.اند شده

 زیاد سرعت دليل به شهري اگرگذار که است طبيعی بسيار  . است افسارگسيخته هاي مهاجرت معلول نيز خود این که باشد می

 با مقایسه در(بيستم قرن اول نيمه در سال پنجاه حدود )کوتاه نسبتا دوره یك در توسعه حال در جوامع در شهرنشينی رشد

 رشد متوسط : است داشته همراه به نيز بينی پيش قابل غير نتایج داده رخ(  5243 تا5343 ساله دویست دوره) اول جهان

بوده است )نقدي  5.5 دوره همين در داخلی ناخالص ليد تو رشد حاليكه در است بوده درصد5.5بررسی مورد دوره در شهرنشينی

 مطلق رقم و ( درصد 33)سوم دو از بيش به اکنون ، 5033 در درصد 03 حدود از شهرنشينی ایران در مثال براي( 5035، 

 نفر ميليون 53 از بيش به نفر ميليون 6 حدود از 5004 پایه سال به نسبت رشد درصد ششصد از بيش با شهرنشين جمعيت

 .است شده بالغ شهر 5554 به 522 از نيز شهرها وتعداد .است رسيده

 

  مسئله بيان -5

 کالن مدیریت چالشهاي بزرگترین از یكی امروزه شهري پيرامون نواحی در رسمی غير هاي سكونتگاه رشد و نشينی حاشيه

 حاشيه و مهاجرت همچنين .است گشته بدل ناپذیر اجتناب و فراگير معظلی به شهري پایدار مدیریت با تقابل در و بوده شهري

 نمی پایان آنها درباره کنكاش مصرف تاریخ هيچوقت که است اجتماعی موضوعات دسته آن از عدیده تاثيرات دليل به نشينی

 (12 1503 عالءالدینی (پذیرد

 زندگی نشين حاشيه مناطق و ها آلونك در شهري جمعيت درصد 46 حدود توسعه حال در کشورهاي در موجود آمارهاي طبق

 شهري مناطق ساکنان درصد 06 حدود در . یابد می افزایش درصد 06 تا نسبت این ها شهر این از بعضی در که کنند می

 از تجمعی با رسمی غير سكونتهاي و نشينی حاشيه که آنجایی از. دهد می تشكيل رسمی غير اسكان را یافته توسعه کشورهاي

 اجتماعی آسيبهاي از بسياري ساز زمينه همراهند ناپایدار نشينی شهر از اي شيوه و رسمی غير مشاغل با غالبا و آمد در کم اقشار

 عدم و سرخوردگی حقارت هویتی بی ارزشی بی و پوچی : مانند شخصيتی منفی ویژگيهاي بروز موجب گاها و روند می شمار به

 اعتياد جمله از هایی بزهكاري انواع بروز اصلی عوامل از یكی تواند می خود و گردد می خشم مانند احساساتی بروز در توانایی

 کاهش و سازي زیبا امنيتی، ریزیهاي برنامه در نشينی حاشيه پررنگ نقش به توجه با پس .شود سرقت و فيزیكی برخوردهاي

 ملی سطوح در ساختاري کالن عوامل از و نبوده فيزیكی و کالبدي اي مسئله صرفا مشكل این اینكه به توجه با و جنایات و جرم

 تحوالت سرعت دليل به نيز مشهد شهر .رسد می نظر به ضروري شهري مدیران توسط آن به توجه، شود می ناشی اي منطقه و

 فرصت از گيري بهره دنبال به که شد بومی غير و بومی جمعيت از کثيري هاي گروه حضور عرصه 43 و 53 دهه در خود اقتصادي

 طرف یك از آنان براي سكونتی خدمات ارائه امكان عدم و شهر پذیري جمعيت باالي سرعت .شدند شهر این راهی اقتصادي هاي

 در بسامان نا و رسمی غير سكونتهاي از اي گسترده طيف که گردید موجب دیگر سوي از کنترلی و نظارتی هاي اهرم فقدان و

 زیر شاخصهاي نظر از و شده واقع شهر شرقی شمال در مشهد گلشهر نشين حاشيه ناحيه .شود هویدا مشهد شهر جاي همه

 داده جاي خود در را نفر 05643 حدود در جمعيتی ناحيه این . ندارد قرار مناسبی وضعيت در اقتصادي و اجتماعی ساختی،

 بنابراین .است گلشهر اصلی مشكالت از مناسب زیرساختهاي نبود کنار در تفریحی بهداشتی، آموزشی، فضاهاي کمبود .است

 توان می آیا دارد وجود توانمندسازي رهيافت بكارگيري زمينه در که اندکی تجارب به توجه با که است این تحقيق اصلی مسأله

 ارتقاء در )اقتصادي و اجتماعی و کالبدي( رسمی غير هاي سكونتگاه درونی هاي سرمایه بر تكيه با و رهيافت ازاین استفاده با

 ترکيب سریع تغييرات نسبت تفاوتی بی ضرورت و اهميت کرد؟ اقدام مشهد گلشهر شهرك اقتصادي و اجتماعی و کالبدي کيفيت

 دیدهگر بزرگ شهرهاي در رسمی غير اسكان سریع گسترش باعث جریان، این با برخورد در مسامحه و روستایی و شهري جمعيت
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 اشتهد دنبال به نيز اجتماعی خاص تبعات تواند می که است کرده ایجاد سكونت حق و مالكيت حق نوعی به ساکنين براي و

 آنها با برخورد در رسمی نهادهاي ماندن مستاصل و رسمی غير اسكانهاي سریع گسترش دليل به مشهد شهر خصوص در.  باشد

 شود می سعی مقاله این در که شود می احساس کامال خصوص این در تحقيق ضرورت مهاجرتها، اي زنجيره ماهيت دليل به

 رویكرد با ها حاشيه ساماندهی نحوه روي، پيش تهدیدهاي و موجود هاي فرصت به توجه با و قوت و ضعف نقاط بررسی ضمن

 گردد ارائه خصوص این در الزم راهكارهاي و گرفته قرار تحليل و بررسی مورد سازي توانمند

 پژوهش اهداف

 لشهرگ نشين حاشيه ناحيه رسمی غير اسكان ساماندهی در توانمندسازي رهيافت بكارگيري سنجی امكان تحقيق این هدف

 1است مدنظر تحقيق هدف به رسيدن براي زیر فرعی اهداف کالن، هدف این قالب در. است مشهد

 رسمی؛ غير اسكان با شهري هاي محيط بهسازي در توانمندسازي رویكرد ویژگيهاي بررسی−

 و محيطی زیست اجتماعی،فرهنگی، کالبدي، منظر از گلشهر ناحيه و قوت ، فر صت ها و تهدیدات ضعف نقاط بررسی−

 ؛SWOTبا تكنيك   اقتصادي

 پژوهش پيشينه

سكونت گاه عدوانی و غير قانونی مسلما در سال هاي اخير توسط غرب ابداع و بسط و گسترش یافته است که در نوشته اصطالح 

 Srinivas,033515 در ونكور کانادا معمول شد) 5236هاي چارلز آبرامز و جان ترنر آمده است و بخصوص بعد از کنفرانس مسكن 

ي توصيف حاشيه ي شهر هاست و مفهوم آن بدین صورت است که یك  سكونتگاه (. تصرف عدوانی از مفاهيم مورد استعمال برا

غير قانونی ، برنامه ریزي نشده و اغلب فاقد خدمات ، توام با تمرکز مساکن خود ساخته ابتدایی بر روي زمينی که فاقد مالكيت 

 (. Cowan,03341033رسمی است با این وجود سكونت گاه خود را بر آن بنا کرده اند.) 

 مسكن و انداز پس Site and Service آن مولفه مهمترین که است ترنر نظریه غيررسمی اسكان ساماندهی زمينه در پيشتاز

 پایدار مالی راهكارهاي ارائه و سرمایه بازگشت تضمين نظریه این کردن عملياتی از جهانی بانك نگرانی مهمترین. است حداقل

 برزیل،ترکيه، همچون کشورهایی در جهانی بانك پيشتازي با هم باز 5223 دهه از رسمی غير اسكان توانمندسازي راهبرد . بود

 گسترش و رشد موازات به. بود شناختن رسميت به و سكونت امنيت تامين آن عنصر مهمترین که شد آغاز فيليپين و اندونزي

 نيز و گسترش عوامل و علل ، ماهيت درباره نظري مطالعات و ها پژوهش 5053 دهه از خصوص به ایران در رسمی غير اسكان

 1 کرد اشاره توان می زیر مطالعات به ميان این در که است بوده توجه مورد راهكارها و پيامدها

 محمد، ،( 5045)  تهران دانشگاه اجتماعی تحقيقات و مطالعات موسسه پژوهش ،( 5045) نيرومند مصطفیمجيد احسن و 

)  امكچی حميده (5063)  پيران پرویز ،( 5065)  دلير زاده حسين کریم ،(5045)  شكویی حسين ،( 5045)  کازرونی حسين

 ... .  و(  5030

 حاشيه از  رسمی غير اسكان ساماندهی براي اي نظریه سوي به عنوان با(  5035)  صرافی مقاله متاخرتر نظري هاي پژوهش از

 ایانهمداراگر حل راه ، کالن و سطحخرد در رسمی غير اسكان رویش علل به پرداختن ضمن که است شهرنشينی متن تا نشينی

 رد افروغ عماد.  دهد می قرار تاکيد مورد توانمندسازي رهگذرراهبرد از را رسمی شهر با یكپارچگی راستاي در تدریجی اصالح و

 ورتص شهري تسهيالت و خدمات امكانات، در مناسبی فضایی توزیع که زمانی تا است معتقد اجتماعی نابرابري و فضا کتاب



 131-131، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 

303 
 

 فقر ریهنظ ، توانمندسازي راهبرد پشتيبان دیگر نظریات از .افتاد نخواهد اتفاق ارزشی، واقعی معناي به اجتماعی عدالت نگيرد

 به آزادي و برابري کتاب در سن . است نشده پرداخته آن به شهري جغرافياي مطالعات حوزه در که است سن آمارتيا قابليتی

 عدم وي واقع در .گوید می سخن ها قابليت برابري مفهوم از ها فرصت برابري فقدان مثابه به فقر از رالز جان تعریف جاي

 آن با مبارزه راه مهترین که نامد می قابليتی فقر را ... و سالمتی آموزش، سواد، مانند اي پایه تهاي قابلی از برخورداري

 .است فقيران توانمندسازي

 تحقيق هاي السو

 سازي توانمند براي گلشهر محله اقتصادي و محيطی زیست اجتماعی،فرهنگی، کالبدي، و قوت و فرصت و تهدید ضعف نقاط−

 کدامند؟

 کدامند؟ ها فرصت و تهدیدات قوت، ضعف، نقاط توجه با مشهد گلشهر محله توانمندسازي مناسب راهكارهاي−

 تحقيق روش

 موجود منابع مطالعه شامل اسنادي مطالعات .است پيمایشی و اسنادي روش نظر از و تحليلی – توصيفی نوع از تحقيق این

 پيمایشی مطالعات و گلشهر ناحيه درباره موجود طرحهاي و گزارشها مطالعه نيز و توانمندسازي راهبرد و رسمی غير اسكان درباره

 جامعه .است بوده گلشهر شهرك اقتصادي و اجتماعی - کالبدي وضعيت مشاهده و مصاحبه پرسشنامه، تكميل شامل ميدانی و

 جمعيتی با گلشهر ناحيه تحقيق موضوع گستره به توجه با که است مشهد شهر رسمی غير هاي اه سكونتگ ، پژوهش این آماري

 نمونه عنوان به ساکنان از خانوار 43 تعداد گيري، نمونه و آماري روشهاي براساس و شد انتخاب ( 5034 )نفر 05643 حدود

 دقت و درصد 24 طمينانسطح ا در نمونه حجم مقدار است خانوار آماري نمونه در تحليل واحد . است شده پرسشگري و انتخاب

 انتخاب شده است. 3.34احتمالی

 نقشه از استفاده با که صورت بدین است بوده سيستماتيك و اي خوشه مرحلهاي دو نوع از تحقيق این در گيري نمونه شيوه

 با و سيستماتيك تصادفی گيري نمونه روش به ها، خوشه داخل از سپس و انتخاب مختلفی هاي خوشه ابتدا مشهد گلشهر

 تشكيل و کدگذاري به سپس و اند شده انتخاب مصاحبه و پرسشگري براي خانوار 43 تعداد کوکران عمومی فرمول از استفاده

استفاده   SWOTگلشهر از تكنيك  0 ناحيه قوت و ضعف نقاط تحليل در .است شده اقدام  SPSSافزار نرم در اطالعاتی بانك

 شده است که به روش 

 .است آمده دست به مشهد شهرداري به وابسته نشينی حاشيه ساماندهی مرکز کارشناسان و شهري متخصصان کمك با و دلفی

 تحصيل، ميزان و سواد وضع خانوار، سرپرست شغل نوع زندگی، محيط کيفيت .است مشهد شهر گلشهر ناحيه پژوهش قلمرو

 به که مسائلی سایر و همسایگان با رابطه وضعيت محلی، مكاره بازارهاي در کاال عرضه توان مسكن، مالكيت وضع ماهانه، درآمد

 بوده رسمی غير اسكان تحليل در استفاده مورد متغيرهاي جمله از است مربوط نشين حاشيه ناحيه هاي چالش و ها ظرفيت

 سفيدان ریش و مسئوالن ساکنان، با محتوایی مصاحبه صورت به معمول، پرسشنامه از غير ها بخش این اطالعات عمدتا که است

 .است آمده دست به
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 پژوهش محدوده

 .است گرفته قرار شهر شرقیدر شمال  035.35 حدود در مساحتی با که  است مشهد شهرداري 4 منطقه جزء گلشهر شهرك

 34 بزرگراه به جنوب از صدمتري کمربندي به ازغرب التيمور شهرك و حسن شيخ کوي و تن پنج خيابان به شمال از ناحيه این

 . شود می محدود اقبال کال به شرق از و رضوي متري

 از یكدیگر موازات به شرق به غرب از ترتيب به التيمور و طبرسی سيمان، کالت، جنوبی - شمالی اصلی ارتباطی محور ر چها

 .است کرده تأمين را منطقه در واقع روستاهاي مسكونی نواحی به دسترسی و کرده عبور گلشهر شهرك نزدیكی

 پژوهش نظري مفهومی چارچوب -2

 (Informal settlements) رسمی غير اسكان -

 اختيار سكونت آن روي با است مترادف رسمی غير اسكان اصطالح » که است زمينی مالكيت فاقد که فردي توسط زمين تصرف

 است کرده

 (Slum) نشينی حاشيه  -

. Slum دهه به اصطالح این شود، می اطالق باال تراکم با و کثيف و مناسب نا هاي خانه با اي ناحيه به 

 . Cowan) ، (044 :0333 است شده منتج دارد، اشاره کثيف و باتالقی مكان به که Slum از آن احتماالً.ميگردد بر 5006

  استراتژیک ریزي برنامه  -

 تعریف بنيادي اقدامات به مبادرت و ها تصميم اتخاذ جهت در یافته سازمان و منظم تالشی ميتوان را استراتژیك ریزي برنامه

 .شد خواهد مشخص ميدهد انجام را اموري چه و ميكند چه چيست، دیگر موجودیت هر یا سازمان یك آنها موجب به که کرد

 ميكند منطبق و همسو یكدیگر با را ناهمگرا ارزشهاي و عالئق بخشيده سهولت را مشارکت و ارتباطات استراتژیك، ریزي برنامه

 .کرد خواهد تشویق و ترویج را آميز موفقيت اجراي و منظم تصميمگيري و

 قدرت ،کنترل شامل که گيرد می خود به را متفاوتی معانی مختلف وسياسی فرهنگی اجتماعی، هاي بافت در  سازي توانمند واژه

 حقوق سر بر مقابله و چالش ظرفيت خویش، ارزشهاي با مطابق شرافتمندانه زندگی انتخاب، ،6 خود به اتكاء ،4 خود به متكی

 رسمی تعریف جهانی بانك حال این با.  دارد جاي جوامع ارزشی نظامهاي درون در که باشد می توانایی و آگاهی آزادي، خویش،

 ورمنظ به فقير افراد هاي توانایی و ها دارایی گسترش از است عبارت توانمندسازي1  است داشته بيان چنين این را واژه این

 تاثير قرار ميدهد. تحت را آنها زندگی که پاسخگویی مؤسسات حفظ و کنترل گذاري، تاثير زنی، چانه مشارکت،

 شد، گرفته بكار ميالدي 5233 دهه اواسط در رسمی غير هاي سكونتگاه افزایش و شهرنشينی رشد با که توانمندسازي رویكرد

 تأمين که مفهوم این به دهد، می قرار توجه مورد مسكن تأمين تر جامع رهيافت چارچوب در را رسمی غير سكونت أله مس

 املش که است پذیر امكان توانمندسازي جامع رویكرد طریق از فقط کارآمد صورتی به شهري عيت جم اکثریت براي مسكن

. ستا آنها مالكيت حق و تصرف شناختن رسميت به و خدمات و پایه هاي زیرساخت اعتباري، و مالی منابع تأمين به دسترسی

 جوامع ینا محلی منابع و توان از گيري بهره زمينه ایجاد بلكه نيست دولتی خزانه از صرف استفاده دیدگاه، این از توانمندسازي

 بر تكيه با محور انسان پایدار توسعه و زدایی فقر دیدگاه بر رهيافت این. است اجتماعی و اقتصادي وضعيت بهبود جهت در
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 محلی اجتماعات ميان در رهبریت ظهور به باید  سازي توانمند حال عين در است متكی شهري مدیریت و شهروندان مشارکت

 (( Pal, 0333) (Friedmann,5220: 42 505)  بينجامد

 شود یم مختلف بافتهاي در آنها عمل و انتخاب آزادي افزایش باعث فقير مردم کردن توانمند منظور به آميز موفقيت تالشهاي 

 ازيس توانمند یافت ره مشترك عنصر چهار محلی سازمانی ظرفيت و پاسخگویی شمول، و مشارکت ، اطالعات به دسترسی. 

 (Narayan,0330150-55.) هستند

 ثابهم به وي حضور واسطه به آن بر وي سلطه و طبيعت از انسان درك1 مينویسد گروندریسه در مارکس1 اطالعات به دسترسی

 ورتص به اعی اجتم عمومی دانش که طوري به. رود می شمار به ثروت و توليد عظيم بناي سنگ منزله به...  اجتماعی اي پيكره

 گذشتگان که کند می زندگی دنيایی در بشر حاضر حال در .(045 50351 ليوتار،) آید می در توليد بالواسطه و مستقيم نيروي

 لردوبد مردم روزانه مكالمات در جهانی دهكده و کوچك جهان مثل عبارتی روز هر و کنند تصور توانستند نمی آنرا رؤیاي حتی

 نيرومند عوامل از یكی(.  Muray,033615) است ارتباطات و نقل و حمل هاي فناوري انقالب معلول شرایط این. شوند می

 فكمن ي ها فناوري سازي سازي ویكپارچه اطالعاتی انقالب همانا یكم، و بيست قرن اوایل و بيستم قرن اواخر در تحول ایجاد

 (5615033)هال است اطالعات تبادل و انبارش توليد، منظور به ایفراگير رسانه در تلویزیون و دور راه ارتباطات ، کامپيوتر همچون

 5223 دهه در اطالعاتی کارکنان .است اشتغال تحوالت اطالعاتی جامعه به گذار بيانگر هاي شاخص نزدیكترین از یكی که

 (. Castells ,52261035 .)اند داشته درصد 43 تا 04 بين نسبتی

 شهروندان و است مهمی امر و حياتی دو هر براي دولتها به ازشهروندان و شهروندان به ها دولت از وجهی دو اطالعاتیجریانهاي 

 حفظ و موثر شيوه به زنی چانه حقوقشان، کاربست خدمات، به دسترسی فرصتها، اختيارگرفتن در براي بهتري آمادگی آگاه

 ي،مزد کار فرصتهاي درباره مناسب اطالعات به دسترسی همچنين .دارند دولتی غير و دولتی کنشگران پاسخگویی روحيه

 نقش سياسی متغير صور و مسكن توليد هاي روش سالمت، از محافظت مشخص هاي روش دستيابی، قابل عمومی خدمات

 کنش براي کمتري توان فقرا اطالعات، بدون. ( Pacione, 89905024-049 ) دارد فقير خانوارهاي بازماندگی در مستقيمی

 رایی،س داستان گروهی،شعر، بحثهاي شامل بلكه نيست شده نوشته واژگان معنی به فقط اطالعات انتشار. داشت خواهند موثر

 مختلف ي ها رسانه بكارگيري و دارند مناسبتفرهنگی که دیگري هاي شكل و خيابانی هاي خيابانی،سخنرانی تئاتر ها، بحث

 درباره گزارشی1 مدرن پست وضعيت"کتاب در ليوتار فرانسوا( Narayan, 0330 : 52) شود می اینترنت و تلویزیون رادیو، نظير

 تكنولوژي زیرا(  Lyotard,5222)  دهيد قرار همه اختيار در دنيا جاي همه در و آزاد صورت به را اطالعات که ميگوید ،" دانش

 .باشند داشته دولتی خدمات با فقير مردم ارتباط در مهمی هاي نقش(  ICT)  ميتوانند ارتباطات و اطالعات

 ميمتص و سياست درجریان فقير گروههاي و افراد مشارکت سازي، توانمند رهيافت کليدي عناصر از یكی1 شمول و مشاركت

 ازطریق تهوی کسب با شهروند و گيرد می شكل جانبه دو گفتگوي براساس که مشارکتی.  است ارگانيك شهري جامعه در گيري

 طرفداران. (4615035)خضرایی، شود می عمومی حوزه به آنها ورود باعث و بخشد می هویت نيز خود زیستگاه به گفتگو این

 علوم و درنم گشتگی شیء ابزاري، عقالنيت سلطه زیر شدت به حوزه این که هستند معتقد فرانكفورت مكتب و انتقادي اندیشه

 ميشل دریدا، ژاك چون مدرن پست اندیشمندان خردستيزي و شكنی ساخت رابراي مبنایی که است گذاشته افول روبه اثباتی،

 وهابرماس فوکو منظر از استراتژیك -ابزاري تعقل. ست آورده فراهم...  و کارتی مك هاروي، دیوید ليوتار، فرانسوا ژان فوکو،

(.  1533  5030) حقيقی ، است انسان و طبيعت بر بيشتر و موثرتر چه هر سلطه دراعمال آن موفقيت و هدف که است تعقلی

 و ارتباطی کنشل حمم تواند می شهر، متن از افتاده جدا هاي حاشيه و شهري فقر هاي کلنی در فقير شهروندان مشارکت

 يدتول همچون فقير مردم به سازانه توانمند رهيافت.  شود ذهنی درك و متقابل فرهنگی شناخت عمومی، حوزه به ورود کالمی،
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 شهروند و دارند را مالی منابع مخصوصا شان حداقلی منابع و تصميمات بر کنترل قدرت و توانایی که نگرد می جمعی کنندگان

 در فقير مردم پایدار مشارکت (. 4615035)خضرایی، . بخشد می هویت نيز خود زیستگاه به گفتگو این طریق از هویت کسب با

 مندنياز که است اي پيچيده فرایند ناسازگاري، و تضاد سابقه با قوميتی چند جوامع یا محروميت محكم هنجارهاي با جوامعی

 گینمایند مثل اشكالی تواند می فرادا این مشارکت.  است خطا و آزمون و مداوم آمادگی تسهيالت، منابع، جدید، هاي مكانيسم

 اشدب رقابتی بازار هاي مكانيسم مبناي بر مشارکت یا و مبنا -اطالعات سياسی، منتخب نمایندگان ها، انجمن و گروهها طرف از

(.Narayan,0330152-03  ) 

 شارها کنند می مصرف را عمومی هاي بودجه که دولتی نهادهاي از کردن سوال و کشيدن چالش به توان به اصل این1 پاسخگویی

 از نادرست استفاده معنی به که وسيع خواري رشوه.  دهد می قرار تاثير تحت را فقير مردم رفاه آنها تصميمات که چرا ميكند،

 ضاییق نظام طریق از پاسخگویی تقاضاي البته. کند می متاثر بسيار را فقير مردم است خصوصی منافع جهت در عمومی اموال

 Asian development .)است نيازمند کننده حمایت و کننده پشتيبانی سياسی و قانونی چارچوب به خود که گيرد می صورت

bank,0353 ) 

 دارد وجود یی پاسخگو اصلی مكانيسم نوع سه

 1از عبارتند که

 انتخابات؛ طریق از منتخب سياسی نمایندگيهاي و احزاب توسط سياسی پاسخگویی −

 داخلی؛ پاسخگویی مكانيسمهاي طریق از دولتی عامالن توسط اداري پاسخگویی −

 خگوپاس شهروندان برابر در را دولتی نهادهاي پاسخگویی نوع این مكانيسمهاي که اجتماعی یا و عمومی پاسخگویی −

 ( Nayrayan,0330105) دارد می نگاه

 حل براي منابع تحرك و سازماندهی همدیگر، با کارکردن براي مردم توانایی به موضوع این :محلی سازمانی ظرفيت

 در ار اجتماعی و کالبدي هایمالی، دارایی محلی، اجتماع ظرفيت کلی، تعریف به بنا.دارد اشاره عمومی مشكالت و مسائل

 سازي دتوانمن عالی کميسيون و آید می بوجود پيوستگی هم به و اتصالی اجتماعی سرمایه تشكيلوعی که گيرد می بر

 در محوري موضوع شهري فقراي رسمی غير هاي دارایی کردن قانونی که کند می اشاره 0336 سال در متحد ملل سازمان

 ( Gelder,03531552) آنهاست ساماندهی

 یم گروهها این. دهند می قرض برنج یا پول همدیگر به که زنانی مانندگروههاي هستند رسمی غير اغلب فقير مردم سازمانهاي

 باعث روههاگ این. همسایگی کلوبهاي یا کشاورزان گروههاي مانند بگيرند خود به رسمی شكل آن بدون یا و قانونی ثبت با توانند

 این. شود می غيرمالی و مالی کمبودهاي جبران براي همدیگر توانایی از مندي بهره و فقير محلی اجتماعات سازي ظرفيت

 هک همچنان یعنی. کنند می عنوان توليد خارجی هاي جویی صرفه را آن دانان اقتصاد که است چيزي آن شبيه سازي ظرفيت

 سازمانی يتظرف آورند پایين را خود هاي هزینه تا ميكنند استفاده دیگر بنگاه توليدي و فنی ظرفيت و ازتوان بنگاهها از بعضی

 ايبر برد - برد وضعيت بازي نظریه منظر از آن پيامد که کند می بازي اجتماعی بعد در نقشی چنين نيز محلی اجتماعات

 .بود خواهد فقير اجتماعی گروههاي
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 5035 مظفر، صرافی،1 مأخذ رسمی غير اسكان توانمندسازي نظري چارچوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

    پژوهش هاي یافته -3

  رسمی غير اسكان توانمندسازي در آن کاربرد و سوات تكنيك  -0-5

 ارائه و طراحی تحليل، شهري، مطالعات زمينه در علوم سایر از استفاده در خود بخشی بين ماهيت سبب به شهري ریزي برنامه

 تكنيك از ، تحقيق این رویكرد در. کند می استفاده … و ریاضيات ختی، شنا جمعيت اقتصادي، مدلهاي و روشها از برنامه

SWOT تكنيكی .است شده استفاده مطالعه مورد ناحيه مشكالت و مسائل تحليل رايب شده گرفته عاریت به مدیریت علم از که 

 ، ضعف نقاط قوت، نقاط شناسایی براي است تكنيكی SWOT، پدیده  یك ساختار تحليل براي جامع حال عين در و ساده

 دهاراهبر که است فوق عوامل از سيستماتيكی شناخت شامل روش این است روبرو آن با مجموعه یك که تهدیداتی و ها فرصت

 (160 5030 صحرائيان،) باشند داشته آنها با را سازگاري بيشترین باید

 .شود می استفاده مشارکتی ریزي برنامه زمينه در اغلب که است استراتژیك و تحليلی ریزي برنامه ابزار یك SWOT تكنيك

 ههاي را از اي مجموعه و واقعيت از عمومی درك یك و بخشيده نظم را اساسی اطالعات تواند می SWOT  آناليز هاي خروجی

 1 از عبارتند SWOT اصلی عنصر دو.  دهد ارائه را عمومی استراتژیكی

 دارایی نوع هر به قوت نقطه یك.  شوند می داده نشان موجود وضعف قوت قاطن وسيله به که درونی وضعيت شاخصهاي1 الف

 هزمين در توان می که شود می اطالق غيره و شغلی و مالی ارتباطات فعاليت، روحيه و انگيزه آوري، فن شده، شناخته درونی

 یك رقابتی وضعيت که است درونی نقص نوع هر یا داخلی شرایط ، ضعف یك و کند کمك تهدیدها وکاهش فرصتها ایجاد

 .کند می مواجه مشكل با را فرصتها یجادا یا اندازد می مخاطره به را منطقه

 یك. شوند می شناخته شده کشف یا مغفول هاي فرصت و موجود تهدیدهاي وسيله به که خارجی محيط ي ها شاخص1 ب

 در چالش ، تهدید یك و کند می حمایت منطقه رقابتی ت امتيازا از که هستند خارجی محيط ویژگی یا شرایط نوع هر ، فرصت

 Luve,033010) گذاشت خواهد تأثير منطقه وضعيت بر نامساعدي صورت به که خارجی شرایط نوع هر یا نامطلوب برابررفتارهاي

.) 
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 بندي رتبه یك و توسعه استراتژي مقدماتی، اهداف بندي شكل ، (تهدیدها ها فرصت)  OTS( و  ضعفها  قوتها)  SWS آناليز 

 Ibid:6)  کند می تسهيل را مدت بلند و مدت ميان مدت، کوتاه اهداف به دستيابی که دهد می دست به را اقداماتی از مقدماتی

 1گيرد می قرار استفاده مورد راهبرد انتخاب به مربوط تصميمات در طریق سه به حداقل  SWOT تحليل روش .(

 راهبردهاي ها، موقعيت سيستماتيك هدایت براي منطقی چهارچوبی آوردن فراهم،  SWOT روش کاربرد ترین عمومی -الف

 .است راهبرد انتخاب ، نهایت در و مختلف

 عفض و قوت نقاط با سيستماتيك طور به تهدیدات و خارجی کليدي فرصتهاي که است این در روش این کاربرد دومين -ب

 .گردند می مقایسه ساختاري رویكرد یك در درونی

 دارد تسري موقعيت هاي جنبه همه بر تحليل که است این  SWOT روش به تحليل کاربرد سومين -پ

 .کند می ارائه استراتژي انتخاب براي کارآمد و پویا چارچوبی نتيجه در و

 خارج در که فرصتهایی از داخلی قوت نقاط از استفاده با که است این هدف( ها رصتف و قوت نقاط)  SOSراهبردهاي  اجراي در

 با که است این( فرصتها و ضعف نقاط)   WOS راهبردهاي هدف.  شود استفاده دارد وجود آن با درارتباط ولی مجموعه از

 نقاط) STS راهبردهاي اجراي در. شود کاسته داخلی ضعف نقاط از مجموعه، از خارج محيط در موجود فرصتهاي از استفاده

 WTS راهبرد اتخاذ از هدف. است درونی قوت نقاط از استفاده با موجود تهدیدات تأثيرات از گيري جلو هدف،( تهدیدات و قوت

 نقاط وجود زیرا است، خارجی محيط از ناشی تهدیدات از پرهيز و داخلی ضعف نقاط کردن کم(  تهدیدات و داخلی ضعف نقاط)

 از ریز برنامه که هنگامی .آورد می وجود به را آميز مخاطره بسيار موضعی خارجی، محيط زیاد بسيار تهدیدات و داخلی ضعف

 خاص بسيار راهبردهاي از که است این مهم مسأله کند می استفاده ف ضع نقاط و قوت نقاط ها، فرصت ، تهدیدات ماتریس

 (.4015030کلی یا عمومی )صحرایيان،  راهبردهاي نه نماید استفاده

 

  گلشهر ناحيه رسمی غير اسكان تهدیدهاي و ها فرصت قوت، ضعف، نقاط تحليل -

 نظر اخذ مردم، با مصاحبه ميدانی، مشاهدات بصورت عمدتا که گلشهر شهرك بيرونی و درونی محيط جامع هاي بررسی در

 به وجهت با که است شده برداري صورت تهدیدات و فرصتها و قوت و ضعف نقاط گرفته صورت پرسشنامه تكميل و کارشناسان

 .گردد می ارائه فرصتها و تهدیدات شامل بيرونی عوامل و قوت و ضعف نقاط شامل درونی عوامل بخش دو در سوات تكنيك

 

 

 



 131-131، ص 3131، تیر 3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

  
 

313 
 

 داخلی عوامل: الف

 قوت نقاط  −

 وامد به توان می گلشهر ناحيه کالبدي ساختار قوت نقاط بخش در شده آوري جمع ي ها داده کالن تحليل از1  کالبدي ساختار

 زیرساختهاي وجود مسكونی، واحدهاي اکثر ساخت در آهن و آجر ساختمانی مصالح از استفاده مسكونی، ساختمانهاي نسبی

 طرح از بعد شهر قانونی محدوده درون در ناحيه قرارگيري شریانی، خيابان تلفن، برق، آب، شبكه همچون خدماتی و اساسی

 و اجتماعی ساختار .کرد اشاره محلی شده پذیرفته و  عرفی قراردادهاي اساس بر مسكن و زمين مالكيت ، 5030 سال تفصيلی

 محلی نهادهاي وجود ، باسواد تقریباً و کار جویاي و جوان جمعيت وجود مردم، ميان در جمعی مشارکت حس وجود 1 فرهنگی

 در اعتماد حسن وجود صميمی، ارتباطات و همسایگی واحدهاي گيري شكل زنان، محلی تشكيالت وجود محلی، رهبري و

 و امنيت احساس گلشهر، شهرك ساکنان ميان در اي حاشيه جمعی درونی هویت یك وجود یكدیگر، به نسبت همسایگان

 نسانیا نيروي هاي توان از استفاده و عمومی آموزش به گرایش انسانی، سرمایه مكانی، تعلق و اميد احساس اجتماعی، همبستگی

 .است فرهنگی و اجتماعی بخش در ناحيه این قوت نقاط از

 ی،قانون زایی درآمد روحيه سخت، شغلهاي در کار به عالقمندي غيررسمی، شاغل نيروي سنتی سازماندهی1 اقتصادي ساختار 

 اجتماعی؛ پایين بسيار هاي شغل در حتی اشتغال به تمایل

 زمين مناسب سازندهاي سطحی، هاي آب هدایت براي ناحيه در مناسب طبيعی هاي شيب وجود1 محيطی زیست ساختار

 مينهز در گلشهر محيط قوت نقاط جمله از آن بهبود امكان و فاضالب سنتی شبكه وجود فاضالب، شبكه احداث براي ساختی

 .است محيطی زیست

 ضعف نقاط −

 عدم محله، هاي کوچه اصلی معابر نامناسب پوشش فاضالب، و آب ساختی زیر هاي شبكه بودن فرسوده1  کالبدي ساختار

 فضاهاي هب مناسب دسترسی عدم زیربنایی، هاي شبكه وجود عليرغم فاضالب آب، شبكه به مسكونی واحدهاي مناسب دسترسی

 كونیمس سرانه ناحيه، در ...( و فرهنگی بهداشتی، آموزشی،) عمومی خدمات مراکز شدید کمبود و مناسب محلی پارك و تفریحی

 و كونیمس زمين قطعات مساحت متوسط بودن پایين اتاق، در نفر زیاد تراکم مسكونی، واحد در خانوار و نفر زیاد تراکم پایين،

 در جدي تالش عدم و مسكونی واحدهاي اکثر در ساخت پایان گواهی اخذ عدم و رسمی و قانونی مالكيت وجود عدم زیربنا،

 ماعیاجت ساختار .است کالبدي بخش در ناحيه ضعف نقاط جمله از کالبدي ساختار بهبود جمعيت شهر ریزي برنامه مسئوالن

 ركت باالي نرخ سواد، بی جمعيت پایين تحصيالت و سوادي بی باالي نرخ زنان، باروري و جمعيت رشد باالي نرخ1 فرهنگی و

 شهروندي و شهرنشينی فرهنگ بودن پایين خانوار، کنترل و درمانی و بهداشتی شهاي آموز ضعف و گسترده خانوار بعد تحصيل،

 .است فرهنگی و اجتماعی ضعف نقاط عنوان به ناحيه این هاي ویژگی از روستایی فرهنگ تداوم و

 شاغل جمعيت اشتغال و محله سطح در شغلی نوآوري وجود عدم و محله شاغل نيروي تخصص و مهارت عدم1 اقتصادي ساختار 

 بودن نپایي خانوارها، مالی ضعف شاغل، نيروي قانونی سن بودن پایين غيررسمی، بخش در اشتغال اجتماعی، پایين درشغلهاي

 عفض نقاط از مناسب توليدي کارهاي در فعاليت وعدم شهري اقتصاد با اقتصادي سنخيت عدم خرید، قدرت و دستمزدها ميزان

  .است ناحيه اقتصادي
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 آبهاي دفع سيستم وجود عدم و محله در سطحی هاي گنداب وجود محله، محيط نامناسب بهداشت1 محيطی زیست ساختار

 هاي کانال کم ظرفيت روباز، هاي کانال وسيله به شهري فاضالب نامناسب دفع فاضالب، دفع جذبی هاي چاه نبود سطحی،

 .است مطالعه مورد ناحيه جدي ضعف نقاط از سطحی هاي آب و شهري فاضالب دهنده انتقال

 بيرونی عوامل: ب

 موجود تهدایدات −

 دننش رعایت عمومی، باز فضاهاي شدید کمبود و فقدان رسمی، سند اخذ به نسبت محله ساکنان اقدام عدم1 کالبدي ساختار

 هايواحد هاي توده و خالی بایر و نيافته آمایش فضاهاي مختلط، همسایگی واحدهاي باز، فضاهاي دموکراتيك ریزي برنامه عامل

 .هستند ناحيه این کالبدي تهدیدات جمله از فنی معيارهاي رعایت بدون مسكونی

 ناهنجاریهاي گسترش و رشد پسران، تحصيل ترك ویژه به محله محصل جمعيت تحصيل ترك1 فرهنگی و اجتماعی ساختار

 ودنب باال فراغت، اوقات گذران به جوانان دسترسی عدم افاغنه، باالي حضور دليل به اي قبيله و قومی درگيریهاي اجتماعی،

 ناحيه فرهنگی و اجتماعی ساختار بر حاکم جدي تهدیدات جمله از آنها حضور از ناشی مشكالت و افغانی مهاجران جمعيت

 رمض غيررسمی هاي فعاليت افزایش محله، جوان جمعيت ویژه به محله جمعيت بيكاري ميزان رشد1  اقتصادي ساختار .است

 ضایعات آوري جمع هاي فعاليت در نوجوانان و کودکان اشتغال فنی، و اي حرفه هاي فعاليت فراگيري امكانات نبود اجتماعی،

1 یمحيط زیست ساختار .است ناحيه این اقتصادي تهدیدات جمله از محله فعال جمعيت زیاد بسيار بيكاري نرخ خشك، نان و

 هاي اهچ نبود گذري، ترافيك عبور از ناشی صوتی آلودگی عفونی، بيماریهاي افزایش معابر، برخی در خانگی فاضالب شدن رها

 یانگل هاي يماريب رشد مساعد محيط و ناسازگار هاي کاربري همجواري سبز، فضاي شدید کمبود شهري، فاضالب دفع جذبی

 .برشمرد ناحيه این محيطی زیست تهدیدات از توان می نيز را آشاميدنی آب بودن نامناسب دليل به وبا نظير

 موجود هاي فرصت − 

 لیتفصي طرح از بعد مسكن و زمين مالكيت حق پذیرش محله، ساماندهی به شهري مدیریت نهادهاي تمایل1 کالبدي ساختار

 يررسمیغ اسكان تخصصی کميته حمایت و غيررسمی اسكان کالبدي معضل حل به نسبت ملی سطح در دولتی بخش توجه ، 30

 امكان رضوي، متري 34 بزرگراه و صدمتري هاي کمربندي تقاطع در گيري قرار ناحيه، در بزرگ پارك وجود موضوع، این از

 امالك تصرف امكان و همساز غير هاي کاربري ساماندهی امكان دستی، و خانگی محصوالت عرضه و محلی بازارهاي برپایی

 سریع نتقالا بالقوه توان از استفاده با مشهد شهر نقاط تمام با سریع ارتباط امكان شهري، زمين قيمت ميزان بودن پایين بدليل

 شردهف و شهر فروش عبارتی به و شهري زمين خالی هاي ظرفيت از استفاده امكان فوق، هاي بزرگراه وسيله به ناحيه ترافيك

 در موجود کالبدي هاي فرصت جمله از کار و کسب ویژه مناطق برپایی امكان خالی، هاي زمين آمایش و فضا مطلوب کردن

  .است توانمندسازي براي گلشهر ناحيه

 ها هکتابخان وجود اقتصادي، و اجتماعی توانمندسازي هاي فعاليت به المللی بين هاي سازمان کمك1فرهنگی اجتماعی ساختار

 رد غيردولتی و دولتی سازمانهاي هاي فعاليت فرهنگی، هاي فعاليت از دولتی بخش حمایت عمومی، و دولتی فرهنگسراهاي و

 گرایش عدم و خالف از پرهيز و مذهبی هاي ارزش و اعتقادات جمعی یادگيري امكان نيكو، کانون نظير جمعيت آموزش جهت

 صالیات هاي سرمایه از استفاده امكان مختلف، هاي ه گرو بين پيوستگی هم به هاي سرمایه از استفاده امكان بزهكاري، به جدي

 از گسترده سازي فرهنگ براي الزم زمينه اجتماعی، نظم اساسی رکن عنوان به خانواده باالي ارزش مختلف، هاي گروه درون
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 ام،و خرده هاي صندوق تشكيل از دولتی حمایت1  اقتصادي ساختار .است توانمندسازي براي محيط خوب فرصت و ارزنده نكات

 راستاي در آموزش امكان دولت، طرف از اشتغال وام پرداخت و رسمی هویت احراز اشتغال، رایگان آموزش هاي کارگاه وجود

 ا،درآمده تجميع و محلی وام خرده هاي صندوق تشكيل امكان وام، پرداخت باز امكان کار، نيروي بودن جوان بدليل درآمد کسب

 نيروي ار،وک کسب ویژه مناطق در خانگی و دستی صنایع عرضه قابليت محلی، خودیار مقياس کوچك هاي تعاونی تشكيل امكان

 و ساماندهی هاي فعاليت در محله کار به آماده نيروي از استفاده امكان و آن ساماندهی امكان و خانوادگی جمعی اقتصادي

 .است اقتصادي زمينه در موجود هاي فرصت جمله از نيز سازي توانمند

 شهر پروژه اجراي محله عنوان به محله انتخاب شهري، مدیریت توسط فاضالب شبكه احداث طرح1 محيطی زیست ساختار 

 .دارد حكایت ناحيه محيطی زیست هاي فرصت از نيز شخصی بهداشت و محيط بهداشت رایگان آموزش سالم،

 مناسب هاي استراتژي انتخاب براي نهایی ماتریس ها، فرصت و تهدیدات و قوت و ضعف نقاط از برداري ازصورت استفاده با 

 . است شده تشكيل غيررسمی اسكان ناحيه این ساماندهی
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 : گیری نتیجه -4

 واناییت این بروز و ظهور امكان شدن فراهم صورت در دارند غيررسمی سكونتگاههاي ساکنان خود که هایی پتانسيل و ها ظرفيت

 برنامه ره که هستند هایی فرصت ها توانایی این. باشد مؤثر کالبدي شرایط و اقتصادي اجتماعی وضعيت بهبود در تواند می ها،

 یعصنا عرضه براي هایی مكان ایجاد. نماید استفاده شهري توسعه پایداري راستاي در هایی سرمایه عنوان به آنها از باید ریز

 وليها حمایتی چتر با همراه وام خرده هاي صندوق و همسایگی تعاونی هاي فعاليت خانگی، لوازم تعمير پوشاك، صنایع دستی،

 يوستگیپ هم به سرمایه) اجتماعی هاي سرمایه از استفاده بنابراین، .آورد فراهم ها توانایی این بروز براي را شرایط تواند می دولت،

 جتماعیا وضعيت ارتقاء تواند می ...( و رك پا نظير فيزیكی عناصر زیرساختی، شرایط) کالبدي سرمایه و(  اتصالی سرمایه و

 شتربي را گلشهر شهرك تواند می شود، می گفته «شهر  فروش پارادایم»  روزها این که آنچه گرفتن اوج. آورد فراهم را اقتصادي

  .بخشد بهبود را کالبدي شرایط و کرده پسند بازار

 رفتن نبي از و نماید می«  پيشرفت به تعهد »حس  جایگزین را خيالی بی حس ، باري بندو بی و استحقاق فرهنگ الگوي رواج

 ،مسئوليت شناخت از هم توانمندسازي جامع ماهيت.  سپارد می فراموشی به نيازمندي پروسه این در را انسانی کرامت و کمال

 یفضای بعد دیگر بيان به. گيرد می نشأت آن بودن مبنا -مكان هم و(  اجتماعی سرمایه) داوطلبانه مشارکت پاسخگویی،

 انعنو به مردم تلقی از گذار استحقاق، خالف بر توانمندسازي راهبرد.  نماید می تقویت را مكان و اجتماع حس توانمندسازي،

 دانشهرون براي فعال نقشی حال عين در و کند می بيان را( دارایی) حل راه عنوان به آنها به نگرش سمت به( نياز) مسأله یك

 در و آنها شخصيت حفظ باعث انسانها، کرامت حفظ. شود محلی امور در دولت کاهش حال در نقش جایگزین تا است متصور

 اجتماعی هاي ازآسيب بسياري از تواند می موضوع این و شد خواهد شان سرنوشت به آنها حساسيت شدن برانگيخته باعث نتيجه

 عف،ض قوت، نقاط به عنایت با و  توانمندسازي راستاي در رویكرد این با بنابراین،. نماید جلوگيري شهري هاي شورش حتی و

 .است شده ارائه ذیل شرح به پيشنهادي هایی برنامه و ها سياست گلشهر ناحيه تهدیدات و فرصتها

 پيشنهادها -5

 كالبدي زمينه در

 بهسازي؛ براي مالكيت حس ایجاد براي سكونت حق شناختن رسميت به و اقامت امنيت تامين −

 رسانی؛ خدمات و بنایی زیر شبكه ارتقاي و احداث در ساکنين با مساعی تشریك −

 مناسب ساختمانی آوري فن و(  وام بازگشت در اجتماعی ضمانت مانند) سازمانی نوآوریهاي در تحقيق و پژوهش −

  ارزان؛ هاي0D Panel یا و ساخته پيش ساختمانهاي همانند تهيدست اجتماعات

 روشنایی و رقب ونقل، حمل بهداشت،شبكه آبرسانی، شبكه مانند پایه ساختی زیر تاسيسات وضعيت به بخشيدن بهبود −

 معابر؛

 محيطی؛ زیست خطرات کاهش براي محيط بهداشت در مشارکت براي جمعی همكاري حس ایجاد −

 بهداشت؛ هاي خانه ها، کودك مهد چون اي محله امكانات ساماندهی یا ساخت −

 معماري؛ بدیع هاي ایده ارائه و مدت بلند ت تسهيال ارائه با مساکن وضعيت کالبدي بهبود −

 ؛محلهاي بين و اي محله دسترسيهاي شبكه ساماندهی و ارتقا −

 رو؛ در رو همسایگی روابط طریق از ساکنان اجتماعی سرمایه تقویت براي عمومی باز فضاهاي ایجاد −

 شهري؛ هاي حاشيه در استفاده بدون و خالی فضاهاي آمایش −
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 ستفادها و مكانی خاطر تعلق حس تقویت منظور به ساکنان شناختی معنی و فرهنگی بستر در ریزي برنامه و طراحی −

  مونومانتال؛ عناصر از

 اقتصادي و اجتماعی توانمندسازي زمينه در

 داران؛ بنگاه آموزش و فروش و خرید قانونی ساماندهی با زمين و مسكن بازار مقررات اصالح −

 غيررسمی؛ بخش در شاغلين براي ویژه به وام خرده اعتباري منابع به دسترسی −

 غيررسمی بخش تجميع منظور به ویژه به مالی معافيتهاي با کار و کسب ویژه مناطق برپایی −

 اقتصادي؛ و اجتماعی هاي فعاليت در آنها نمودن فعال و کودکان و زنان حقوق به ویژه توجه −

 برقراري و مسكن بهسازي وام اعطاي و قيمت ارزان مسكونی واحدهاي عرضه در خصوصی بخش تشویق و سازي زمينه −

 سرمایه؛ بازگشت ریسك کاهش به ها گذاري سرمایه کامل بيمه

 عمومی؛ و خصوصی مالكيت حق برابر در اقامت و مسكن حقوق اختالف حل براي مشخص سازوکارهاي برقراري −

 غيررسمی؛ اسكان ساماندهی از ناشی هاي جابجایی در توافق −

 احداث و کودك مهد خانواده، تنظيم و بهداشتی راهنمایی مراکز کاریابی، و اي حرفه آموزش هاي پروژه بر تاکيد −

 ها؛ سكونتگاه نوع این در جمعی فضاي

 محلی؛ اجتماع نگهداري و مدیریت جهت در تشویقی اقدامات تدارك −

 جمعيت تحمل آستانه بردن اال ب منظور به عمومی باز فضاهاي کردن دموکراتيك طریق از شهري دموکراسی آموزش −

 ؛متفاوت وجمعيتهاي قوميتها اختالط دليل به ساکن

 .وام خرده پرداخت و اي حرفه آموزش طریق از درآمدزا هاي فرصت به دستيابی −

 : منابع

 یكم، و سی سال مشهد، فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبيات دانشكده مجله نشينی؛ حاشيه ،( 5033)  ، محمدعلی احمدیان،

 .دوم و اول شماره

 سوم و بيست شماره اقتصادي، – سياسی اطالعات مجله ؛ تهران در نشينی آلونك ،( 5063)  پرویز، پيران،

 مجله مشهد، شهر کالن1 نمونه شهرها؛ کالن حاشيه ساماندهی نحوه بر نگرشی ،( 5030)  جعفر، جوان،

 .اول شماره اي، ناحيه توسعة و جغرافيا

 آگه نشر دریدا، ليوتار، فوکو، مدرنيته؟نيچه، از گذار ،( 5033)  شاهرخ، حقيقی،

 سوم، سال شهر، هفت زاهدان؛ تجربه رسمی؛ غير اسكان در توانمندسازي ،( 5035)  ، فرزین خضرایی،

 .هشتم شماره

 غير سكونتگاههاي در محيطی ارتقاي و سازي توانمند رهيافت بكارگيري ،( 5030)  امير، صحرایيان،

 کرمانشاه، آباد جعفر محله1 موردي نمونه رسمی،

 مدرن؛ پست وضعيت ،( 5035)  فرانسوا، ژان ليوتار، بهشتی شهيد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان
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 .نو نشرگام نوذري، حسينعلی ترجمه دانش، درباره گزارشی

 ناهيد و صادقی عيل اسما ترجمه یكم، و بيست قرن شهري آینده ،( 5033)  فایفر، اولریخ، پيتر، هال،

 .ایران مشاور مهندسين جامعه انتشارات صفایی،

 ( ، حاشيه نشينی و اسكان غير رسمی، همدان ، انتشارات فن آوران5036نقدي، اسداله )

شهرداري تهران. فصلنامه آبادي. شماره  6ساماندهی اجتماعات اسكان غير رسمی ؛ نمونه منطقه ( ، 5034کمانرودي ، موسی.)

45. 

 .54و  55پژوهشی انجمن جغرافيایی ایران.شماره -(، حاشيه نشينی و امنيت شهري، نشریه علمی5036کارگر، بهمن.)
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