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 Abstract     چکیده

های غیررسمی است، که در های ناپایداری شهری، سکونتگاهیکی از زمینه

گیری ایران به عنوان نمادی از فقر شهری با سرعتی شتابان در حال شکل

و لطمات  نظم در شهر ایجاد کردهآشفته و بیها منظری است. این سکونتگاه

اند. نکته ای را بر کل شهر تحمیل کردهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گسترده

دارای اهمیت، شناسایی راهکار اساسی خروج از این معضل است. این امر را 

توان با برخورد مقطعی و گزینشی توان به حال خود رها نمود و نه مینه می

آن شد. ضعف مدیریت شهری، برخوردهای غیرقانونی، ناکارآمدی پاسخگوی 

نهادن در مسیری شفاف است. های کنونی از جمله موانع اصلی گامسیاست

ریزی در کشورهای مختلف در کاهش این رویکردهای متفاوتی در نظام برنامه

مساله بکار گرفته شده است. گزارش توسعه جهانی، توانمندسازی اقشار فقیر 

های اصلی در بهینه سازی های آنان را از اولویتسرمایه گذاری در داراییو 

ی میان است. قرائن زیادی از رابطهها مطرح کردهزندگی ساکنین این بافت

ها و توسعه در سطح کالن اجتماعی حکایت توانمندسازی با تکیه بر دارایی

ی ساکنین بر مبنای هدف از این مطالعه ارائه الگوی فرآیند توانمندساز دارد.

است. در این مقاله سعی شده تا با اتخاذ ها بودهسرمایه اجتماعی و دارایی

های اقشار فقیر با های بالقوه و داراییتحلیلی، توانمندی-روش توصیفی

های غیررسمی تحلیل و استفاده از مطالعات اسنادی، پیرامون سکونتگاه

های ایج، نشان داده سکونتگاهیابی به آن ارائه شود. نتراهکارهای دست

مشارکتی معینی هستند و  -های اجتماعی، حامل ظرفیتغیررسمی

توانمندسازی ساکنین از طریق دارایی های محلی به توسعه اثربخش در کالبد 

-طیــف گســترده با ،ســرمایه اجتماعــی. است ها نیز منتهی شدهاین بافت

ابعـاد عینـی بوده که در ی تأثیرگــذار انهفتــه در آن، مؤلفه هایداراییای از 

تحقق این  .شده است بـردن سـطح کیفیـت زندگـی عمومـیالناظـر بـر بـا

-ها و داراییگذاری در قابلیتها از طریق سرمایهمهم مستلزم کاهش نابرابری

، خلق سازوکاری نهادی برای هاهای بالقوه اقشار فقیر و جلب اعتماد آن

 است.  نهاآهای قوی سازمانو  فراگیری و مشارکت

 One of the domains of urban unsustainability is informal 
settlements, which are unfortunately rapidly taking develop in 
Iran as a symbol of urban poverty. These settlements also create 
a chaotic view in the city and inflict extensive social, economic, 
and cultural damage on the entire of the city. The important 
point is to identify the basic solution to get out of this dilemma. 
This cannot be left to its own devices and it was not answered 
with a cross-sectional and selective approach. Weakness in the 
urban management, illegal actions, inefficiency of current 
policies are the main obstacles to taking a transparent path. 
Different approaches have been implemented in the planning 
system in different countries to reduce this problem. The Global 
Development Report identifies the empowerment of the poor 
and investment in their assets are top priorities in optimizing the 
lives of those living in these areas. There is ample evidence of the 
relationship between empowerment and reliance on assets and 
macro-level development The purpose of this study was 
providing a process pattern of residents' empowerment based 
on social capital and assets. Therefore, with a descriptive-
analytical method, the potential capabilities and assets of the 
poor have been analyzed by using documentary studies on 
informal settlements and solutions to achieve empowerment 
based on social capital have been presented. The results show 
that informal settlements carry certain social-participatory 
capacities and empowerment of the inhabitants of these 
contexts leads to effective development in the body of these 
contexts and Social capital, with a wide range of assets was one 
of the effective factors, increasing the general quality of life. 
Achieving this requires reducing inequalities by investing in the 
capabilities and potential assets of the poor and gaining their 
trust, creation of an institutional mechanism for their learning 
and participation and strong organizations. 

    کلمات کلیدی

 اجتماعیها، سرمایههای غیررسمی،  توانمندسازی، داراییسکونتگاه
 Keywords   

Informal settlements, empowerment, assets, social 
capital  

http://ikiu.ac.ir/members?id=447&lang=1
mailto:hashempour@arc.ikiu.ac.ir


67 
  

7 (1) , 2022 

  ١، شماره 7دوره 

 ١40١تابستان 

 دوفصلنامه پژوهشی

 

ی 
یاب

ست
د

ل 
 نق

ل و
حم

ر 
ی ب

تن
مب

ه 
سع

تو
ر 

د ب
کی

 تأ
 با

ی
هر

 ش
ند

شم
هو

د 
رش

ه 
ب

ور 
مح

ی 
گان

هم
(

TO
D

) 

  مقدمه -١

 بیان مساله -١-١

معاصر، پدیده های مختلفی را برای زندگی دوره شهرنشینی شتابان 

است، یکی از مسائلی که با زندگی شهری پیوندی بشر ایجاد کرده

عمیق دارد، سکونتگاه های غیررسمی است که نمود فضایی روند 

سکونتگاه های غیررسمی دارای شهری شدن فقر را در بردارد. 

جدی و پایدار هستند ؛ اغلب خانوارهای ساکن در این  مشکالتی

ها زیر خط فقر قرار دارند، بعد خانوار و تراکم جمعیتی در این بافت

مناطق باالتر از میانگین شهری بوده که مشکالت بهداشتی و آلودگی 

نگاهی و نه تنها هر امروزه با محیط زیستی نیز در پی داشته است.  

ای جهان، در می یابیم که بی توجهی و متروکه نگاه اقتصادی به شهره

شدن اینگونه بافت ها، زیان های بیشماری به شهرها، چه کوچک و 

چه بزرگ تحمیل می نماید. زیان هایی که صرفا کمی نیستند و بعضا 

جنبه کیفی هم دارند. زمانی راهکارهای رهایی از این بافت ها شامل 

وده است، که متاسفانه این تخریب فضای زیستی ساکنان این بافت ب

شیوه برخورد مشکالت را دوچندان کرد. امروزه، استفاده از اصول 

مدیریتی و اقتصادی به همراه اصول جامعه شناختی و به ویژه با 

های سکونتگاهدیدگاه مشارکتی، می تواند در حل مشکالت 

تجربه نشان داده است که برنامه های تک ، راهگشا باشد. غیررسمی

ه تنها مشکالت را برطرف ننمـوده، بلکه مشکلی نو یک جانبه،  بعدی

زیستی شهری به دنبال داشته است . در این های جدی در سیستم 

 بین، نقش و اثرات توانمندسازی جامعه محلی مـی توانـد در برنامـه

ریـزی شهرها بسیار تعیین کننده باشد. به طوری که اجرا و پیشبرد 

ش تعیـین شـده و نظارت، حفظ و نگهداری از هر نوع برنامه از پـی

در چنین [. 1] آنها با اهرم مشارکت شهروندان تحقق خواهد یافت

راهبردی، مهندسی اجتمـاعی بـا حمایـت و تسـهیل بخـش عمـومی 

و مشارکت  1محلیو تسـریع و میـانجیگری سـازمانهای غیردولتی و 

بر اساس رویکرد  .[2]برداران موردنظر است  فعال و مستقیم بهره

توانمندسازی، دولت ها زمینه و تسهیالت بهبود شـرایط فقـرا را 

، راه ارتقای خود «خود»شـکل داده و این اجتماعات فقیر هستند که 

یابند. در واقع توانمندسازی، ایجاد چـارچوب های قانونی،  را می

ی نهادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی برای افـزایش کـارایی اقتصـاد

رهیافتی نوین که  [.3]است  درونزاة عو کارآمـدی اجتمـاعی در توس

دیگر مهندسی ساختمان و تنها، تزریـق منابع مالی را راهگشا نمی 

داند، بلکه بر مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخـش عمـومی 

و سـازمان های غیردولتی و محلی و مشارکت فعال افراد جامعة محلی 

  [.5-4]اوان دارد نیز، تأکید فـر

 ضرورت موضوع -١-2

اسکان غیررسمی یکی از چهره های بارز فقر شهری است که در 

مجاور شهر ها به شکلی خودرو و فاقد مجوز ساختمان و برنامه های 

رسمی شهرسازی و با تجمعی از افراد کم درآمد و سطح نازلی از 

زندگی کمیت و کیفیت زندگی شکل گرفته است. متاسفانه محیط 

این ساکنین پذیرای نابهنجاری ها و برانگیزاننده آسیب های اجتماعی 

ها مانند رویکردهای مختلفی نسبت به مسائل این بافت [.6] است

ها و ... سیاست جابه جایی، نظم بخشی، توسعه شهری و اسکان زاغه

انجام شده، اما متاسفانه موفقیتی حاصل نشده است. با شکست 

، رهیافت توانمندسازی مطرح شد، 1980اخر دهه سیاست ها در او

در این رویکرد افراد ساکن در این نوع سکونتگاه ها نه به عنوان یک 

معضل بلکه به عنوان یک دارایی اجتماعی نگریسته و ارتقای وضعیت 

اقتصادی آن ها را با نقش تسهیل گر دولت بر عهده خود  -اجتماعی

ندسازی را جایگزین فرهنگ آن ها گذاشته است تا تحقق و توانم

در ایران پدیده اسکان غیررسمی  [.7] استحقاق و فرهنگ فقر بنماید

باز می گردد و با وجود تهیه سند  1320عمدتا به دهه های 

، 1382توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در سال 

اند. فقدان الگوی همچنان این بافت ها درگیر مسائل مختلف بوده

اسب در فرآیند این رویکرد، عدم شناسایی دارایی ها و قابلیت های من

ساکنین این بافت ها، فقدان بستر و زمینه های مطلوب برای رویکرد 

توانمندسازی منجر به عدم کارایی مطلوب این رویکرد در کشورمان  

 شده است. 

 اهداف  -١-3

ی توانمند سازی در اجتماعات براراهبرد توانمندسازی، در پی ظرفیت

ها، برای حل مشکالت با اندیشه و منابع خود آنها است. نمودن آن

هدف از مطالعات این پژوهش، شناسایی مسیری روشن است تا این 

رویکرد، بتواند در این گونه بافت ها به موفقیت دست یابد. اولویت 

سنجی و تقدم و تاخر مراحل رویکرد توانمندسازی و هماهنگی 

ایط بافت و طرح های شهری بسیار حائز اهمیت است. راهکارها با شر

تدوین الگوی فرآیند توانمندسازی -1اهداف پیش رو در این پژوهش؛ 

افزایش تمرکز بر  -2دارایی مبنا، در سکونتگاه های غیررسمی و 

 های ساکنین در رویکرد توانمندسازی بوده است.قابلیت ها و دارایی

 روش پژوهش -2

تحلیلی و به لحاظ ماهیت  –روش پژوهش به کار رفته ، توصیفی 

کاربردی است. ابزارهای تدوین، مبتنی بر بهره گیری از روش اسنادی 

ای و پیمایشی بوده است. در مطالعات اسنادی از منابع کتابخانه –

داخلی و خارجی موجود در رابطه با اسکان غیررسمی، راهبردهای 

 ه اجتماعی استفاده شده است. توانمند سازی و سرمای

 پیشینه تحقیق -3

با بررسی محله استخر عینک رشت، بر نقش   و حق وردیان مسعود 

های غیررسمی تاکید سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی سکونتگاه

، میان سرمایه اجتماعی، . در این پژوهش مشخص شده[8] کرده اند

اجتماعی،خدمات توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی، امنیت 

عمومی و بهداشتی، ارتقای شرایط اجتماعی و فرهنگی و افزایش حس 

تعلق رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین سرگلزایی با بررسی 

سکونتگاه های غیررسمی در محله شیرآباد زاهدان، مدل مفهومی به 

منظور امکان سنجی توانمندسازی این محله براساس سرمایه 

وی در این مدل، رابطه عمیقی  .[9] داده است اجتماعی پیشنهاد

میان ابعاد مختلف توانمندسازی )کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی( با ابعاد سرمایه اجتماعی )شبکه های رسمی و 

غیررسمی، همکاری، اعتماد و مشارکت( نشان داده است. 



68 
  

7 (1) , 2022 

  ١، شماره 7دوره 

 ١40١تابستان 

 دوفصلنامه پژوهشی

 

ی 
یاب

ست
د

ل 
 نق

ل و
حم

ر 
ی ب

تن
مب

ه 
سع

تو
ر 

د ب
کی

 تأ
 با

ی
هر

 ش
ند

شم
هو

د 
رش

ه 
ب

ور 
مح

ی 
گان

هم
(

TO
D

) 

در  ( در مقاله خود یکی از سکونتگاه های غیررسمی2016)2ایزبندی

اندونزی را  جزء نمونه های موفق در توانمندسازی با تاکید بر سرمایه 

فرآیند توانمندسازی در این بافت  .[10] اجتماعی معرفی کرده است

به صورت مرحله ای و در بازه زمانی بلند مدت انجام شد و هدف 

اصلی در توانمندسازی ساکنین این محله، بهبود کیفیت سطح زندگی 

اده ها و ایجاد فرصت شغلی مناسب برای جوانان به ساکنین خانو

منظور کاهش اشتغال کودکان و افزایش مهارت آموزشی در آن ها 

بوده است. مرحله اول این فرآیند ایجاد ارتباط قوی میان جامعه 

ی بیرونی و ساکنین محدوده بوده و در مرحله دوم تدوین برنامه

متنوع شکل گرفت. در  جامع، پیرامون افزایش فرصت های اقتصادی

گذار به منظور ایجاد حمایت های سرمایهمرحله سوم شکل دهی گروه

و انگیزه و در مرحله چهارم کمک کردن به گروه های جوان برای 

ایجاد فرصت های فعال کارآفرینی بوده است. وجود حمایت های 

دولتی و نقش پررنگ مدیران شهری در مراحل اول به منظور سرمایه 

و ایجاد فرصت شغلی جدید نقش بسیار موثری در جلب  گذاری

اعتماد ساکنین این محدوده و افزایش مشارکت آن ها داشته است. 

ساماندهی سکونتگاه های "در مقاله  [11] همچنین مشکینی

، سرمایه اجتماعی را در راهکارهایی "غیررسمی با شیوه توانمندسازی

ی معابر، زیباسازی چون، تقویت ساختار شبکه بازسازی و بهساز

محله، کاهش میزان فاصله دسترسی به خدمات رفاه عمومی از طریق 

ایجاد خدمات در زمین های مخروبه با استفاده از نیروی کار ساکنین، 

آموزش مهارت های فنی جهت کارآفرینی جوانان محله، تشکیل 

صندوق های تعاونی و تشکل های مردمی در میان ساکنین، کمک 

ی تشکل های مردمی، توسعه مراکز اجتماعی و فرهنگی به شکل گیر

و تقویت میزان ارتباط بین دستگاه های مدیریت شهری و تشکل های 

بر نقش تسهیل کننده و  [12]مردمی حائز اهمیت دانست. دانشجو 

عمومی، تدوین فرآیند تسهیل جریان امور و -هدایتگر بخش دولتی

عات و خودیاری حمایت و مشارکت فراگیر، بسیج منابع درون اجتما

هدایت شده، حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت 

اجتماعی خانواده با تاکید -های اقتصادیپذیری مدنی، تقویت بنیان

بر مسکن و اشتغال، رویکرد جامع و قابل گسترش و آینده نگر، تقویت 

و نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمند سازی 

در تحقیقی با  [13]فرلنــدر و تایمــز   تاکید موکد داشته است.

، رابطــه بیــن "اجتماعــیشبکه های محلی و سرمایه  "عنوان

ها، حمایــت  شــبکه)های محلــی و ســرمایه اجتماعــی  شــبکه

در اجتماعــات محلــی را مــورد بررســی قــرار  (و اعتمــاد

داد کــه ســطح نســبتًا پایینــی از  نشــان دادنــد. تحلیــل

 .ســرمایه اجتماعــی در بیــن پاســخگویان وجــود دارد

خــود را از طریــق  ،همچنیــن تعــداد کمــی از پاســخگویان

. گاریپ حـس تعلـق بـه آن دارنـدو  شناســایی کردنــد ،اجتمــاع

بــا  شهری را  -در پژوهشـی موضـوع مهاجـرت روسـتا [14]

دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی بررســی کــرده و معتقــد اســت 

کــه ســطوح و توزیـع منابـع سـرمایه اجتماعـی بـه تغییـر در 

مناطـق روسـتایی منجـر  اجتماعـی و جمعیتـی-پویایـی اقتصـادی 

سـهم "ای تحـت عنـوان  مقالـهدر  [15] مورگانشـده اسـت. 

دش در توسـعه سـرمایه اجتماعـی و الگر بنـسـازمانهای دولتـی د

 کــه بــه بررســی ســازمانهای دولتــی به "توانمندسـازی جامعـه

خصــوص آمــوزش و پــرورش پرداخــت و بــه ایـن نتیجـه رسـید 

کـه ظرفیـت سـازمانهای غیردولتـی بـرای توسـعه سـرمایه 

اجتماعــی،  دلیــل شــرایط مندســازی بهناجتماعـی و توا

  .اقتصــادی و سیاســی کشــور محــدود اســت

ای تحت عنوان  در مقالـه [16]زاده و گوهـری  عبـاس

توانمندسـازی سـکونتگاههای غیــر رســمی بــا تکیــه بــر »

نمونــه مــوردی؛ شــهرک شــهید باهنــر )ســرمایه اجتماعــی، 

تغییـر نگـرش سـاکنین را  بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ،«(مشـهد

 تریــن عوامــل در مشــارکتعنــوان یکــی ازمهم تــوان بهمی

پذیری مـردم در توانمندسـازی شـهرک شـهید باهنـر برشـمرد. 

نقــش »ای تحــت عنــوان  در مقالــه [17]خاکپـور و همـکاران 

نمونــه )ای  ســرمایه اجتماعــی در توســعة پایــدار محلــه

بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد  «(مـوردی: کـوی سـجادیه مشـهد

 ســرمایة اجتماعــی بــه پایــداری محلــه تـوان بـا تقویـتکـه می

ای تحت عنوان در مقاله [18]ازی و نصرآبادی ای دســت یافــت. نی

بــه  «توانمندســازی بــراســاس راهبــرد ســرمایه اجتماعــی«

ن نتیجــه رســیدند کــه از آنجــا کــه ســرمایه اجتماعــی ایــ

ســازمانی مبتنــی بــر اعتمــاد و مشــارکت افــراد  تبلــور

 اقدامــی از طــرف مدیــران بــرای غنی، بنابراین هر گونه اســت

توانــد موجــب افزایــش ســرمایه ســازی فرهنــگ ســازمانی می

ای تحـت عنـوان  در مقالـه ،[19] عبدالهـی د.اقتصــادی شــو

هــای شــهری در چارچــوب  ارزیابـی ابعـاد اجتماعــی محله»

هـای شـهر  دیــدگاه ســرمایه اجتماعــی؛ مــورد پژوهــی محله

ت تاریخـی الوسـازمان فضایـی منتـج از شـرایط و تحـ ،«شـیراز

نتظـار از توسـعه هـای شـهری در چارچـوب الگـوی مـورد ا محله

دهـد کـه در پـی تغییـرات و شـرایط نشـان میرا ای پایـدار محلـه

ویـژه  هـای شـهری، بعـد اجتماعـی به فعلـی حاکـم بـر محله

حــس تعلــق، تعهــد اجتماعــی، مشــارکت مدنــی و اعتمــاد 

اجتماعــی دچــار واگرایــی اساســی شــده اســت. پیــری و 

امکانســنجی »ای بــا عنــوان  در مقالــه [20]ــان رضایی

-توانمندســازی ســکونتگاههای غیررســمی بــر بنیــان سیاســت

به این نتیجه رسیدند « دارایی مبنای توسعه اجتماعات محلی های

هـای سیاسـت دارایـی مبنـای توسـعه اجتماعـات مؤلفهکه 

در  (،بـدی و سـرمایه مالـیسـرمایه اجتماعـی، سـرمایه کال(محلـی 

 د. داری دارنـ توانمندسـازی سـکونتگاههای غیررسـمی تأثیـر معنـی

 مفاهیم و ادبیات نظری  -3-١

ای از الگوی سکونت در شهرها و اسکان غیررسمی به عنوان گونه

 1970ی آن، چنان رشد مخاطره آمیزی دارد که از اوایل دهه حاشیه

مختلفی مانند کمیسیون اسکان بشرسازمان های تاکنون، کمیسیون

ملل متحد، در جهت چاره اندیشی، به فعالیت های مختلفی در این 

 آزاد های سیاست ، 1980 دهه آخر های سال اند. درزمینه پرداخته

 به مربوط مسکن های و سیاست عام طور به اقتصادی تثبیت و سازی

شد.  آشکار ییر آنهاتغ ضرورت و گرفت قرار نقد مورد خاص طور به آن

 خصوصی بخش نقش بین تعادل ایجاد لزوم به کلی طور به تغییر این

 چراکه ها توجه دارد،و عمومی و عدم تکیه یک جانبه بر یکی از آن

 مدل های غیررسمی،در سکونتگاه مردم مشارکت الگوی مناسبترین
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اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به منظور  بازسازی و نوسازی

 .[1] ساکنان است"توانمندسازی"

ســازی بــرای ارتقــای شـرایط اجتمـاع  توانمندســازی، زمینه

 ت.هـای موجـود اسـرگیـری ظرفیتبکامحلـی از راه گسـترش و 

لــذا در گــذر زمــان و بــا شکســت رویکردهــای گذشــته بــه 

کردهــای های غیررســمی، در روی جویــی بــرای ســکونتگاه چاره

نویــن توانمندســازی ســکونتگاههای غیررسـمی، تأکیـد زیـادی 

از ایــن رو  .بـر تقویـت سـرمایه اجتماعـی شـده اسـت

توانمندســازی از طریــق ســرمایه اجتماعــی ســبب ایجـاد 

هـای ناتـوان بـرای مشـارکت فعـال و قابلیـت در افـراد و گروه

رویکرد . [21] می شود جتماعـیه فردی و ار تامین رفاآگاهانـه د

 ؛گیرد توانمندسازی در مفهوم عام خود سه جنبة کلی را در بر می

اول در چارچوب توانمندسازی بازار، دوم توانمندسازی سیاسی که از 

اجرایی، اصالح نهادی و مدیریتی، به کارگیری -راه تمرکززدایی اداری

سازمان های مبتنی بر  توانمندسازی و 3های غیردولتی نسازما

شـود. برگزیـدن راهبردهای  حاصـل مـی 4جوامـع محلـی

توانمندسازی بازار و اجتماع، در پی رفع موانـع سیاسـی و اجرایـی 

تر پیرامون راهبرد توانمندسازی، بخشی از مباحث وسیع .[22] اسـت

 .[1]اسـت  5حاکمیت )حکمروایـی( خـوب شهری

، توانمندسـازی اجتمـاع محلی، که از سـوم( و 1392)ایراندوسـت

-سوی دولت های محلی و ملی برای همـاهنگی و تسـهیل کوشـش

ریزی و اجرای طرح  هـای سـازمانهای اجتمـاع محلی برای برنامه

حاصل  .[22] شـودهـای آنهـا از راههـای اصـولی دنبـال مـی

توانمندسازی، توسعة اجتماع محلی است که نوعی نگـرش بـه 

های غیردولتی قابل تحقق وسـعه از پـایین اسـت و از طریـق سازمانت

است. زیربنای ایـن امـر، سـازماندهی اجتمـاع محلـی، و نیازمنـد 

گیری از  های درونزای اجتماع است. در این مورد، بهرهبسـیج قابلیت

بــرای  .[22]گیــرد  مــورد توجــه قــرار مــی 6سرمایة اجتماعی

ست که  7ــازی در ایــن معنــا نیــاز بــه مقتدرســازیتوانمندس

به مفهوم گسترش آزادی در انتخاب و عمـل اسـت و افـزایش 

های فقرا جهت مشارکت در مذاکره، اعمال نظر، امکانـات و دارایی

اسـت کـه در زندگی آنها  نکنترل و حفظ پیوند با نهادهای مسؤولی

ریزی  بسترگشایی از جانب مدیریت و برنامه .[22]باشد تأثیرگذار می

اسـت. تـأمین خدمات، تأمین حق  ضرورت توانمندسازی شـهری

-ی انسـانی، آگـاهمالکیت، اعتمادسازی، حرکت جهت تشکیل سرمایه

کنندگی و  سـازی، آمـوزش عمومی، نهادسازی و ایفای نقش تسهیل

 حمایتی بخش دولتی و عمومی، مهم اسـت. 

 ژوهشیافته های پ -4

در بافت های  چهارعنصر کلیدی توانمندسازی -4-١

 غیررسمی

یکردهـای توانمندسـازی وجـود دارنـد کـه واز ر نمونـههـزاران  

هـا، جامعـه مدنـی و بخـش خصوصـی  توسـط مـردم فقیـر، دولت

شهـای موفـق بـرای توانمندسـازی مـردم فقیـر، الاند. ت اجـرا شـده

هـای مختلـف  تخـاب و اقـدام را در حوزهآزادی آنـان بـرای ان

 کـه اغلـب در چهـار مولفـه بـه شـرح زیـر طبقه ،دهـدافزایـش می

مشارکت و فراگیری . 2عات الدسترسی به اط. 1 :شـود بنـدی می

 ظرفیتهای سازمانی محلی . 4پذیری  پاسخگویی و مسئولیت. 3

 و بـه صـورت همارتبـاط تنگاتنگـی بـا هـم دارنـد  عناصـرایـن  

بنابرایـن، گرچـه دسترسـی بـه موقع به  .کننـد افـزا عمـل می

ها یا درباره عملکرد دولت یا فسـاد، پیش  عات در خصوص برنامهالاط

بـا ایـن وجـود، فقـرا یـا  ؛زم برای عمل و اقـدام اسـتالشـرط 

شـهروندان ممکـن اسـت بـه صـورت گسـترده اقـدام نکننـد، زیـرا 

از  نه وجـود نـدارد والسـازوکارهای نهـادی بـرای عملکـرد مسـئو

هـای اقـدام فـردی نیـز ممکـن اسـت زیـاد  سـوی دیگـر، هزینه

ـر در دهـد کـه افـراد فقی شـان مینباشـد. همچنیـن تجربـه 

مشـارکت آنـان تأثیـر چندانـی در  ،داننـدهایـی کـه آنهـا میفعالیت

کننـد، زیـرا سـازوکارهایـی بـرای  تصمیمـات نـدارد، شـرکت نمی

پاسـخگو کـردن ارایـه دهنـدگان خدمـات وجـود نـدارد. حتـی در 

های محلـی قـوی نیـز وجـود داشـته باشـد، کـه سـازمان مواقعی

-هـای محلـی و بخشهـم ممکـن اسـت پیونـد آنـان بـا دولتهنـوز 

هـای خصوصـی بـه دلیـل عـدم توانایـی بـرای دسترسـی بـه 

به همین دلیل است که حضور فعال  [.23]شود  عـات قطـعاطال

برنامه ریزان و شهرسازان در توانمندسازی ساکنین بسیار ضروری می 

 نماید. 

گذاری در زمینـه بهبـود زندگـی  رمایهحـات دولتـی کـه از سـالصا

کنـد، باعـث بهبـود های آنـان حمایـت میافـراد فقیـر و سـازمان

ماننـد حکمرانـی، کارکـرد بهتـر و فراگیرتـر  ،ـعهوسدسـتاوردهای ت

تـر بـه بازارهـا، تقویـت جامعـه مدنـی و هعادالنخدمـات، دسترسـی 

-هـا و آزادی انتخـاب آنـان میییسـازمانهای فقـرا و افزایـش دارا

حـات نهـادی بـرای حمایـت از توانمندسـازی فقـرا بـه الاص. شـود

معنـای تغییـر و دگرگونسـازی روابـط بیـن دولـت و فقـرا و 

گذاری بـر  ر سـرمایهداتـی حالهای آنـان اسـت. چنیـن اصسـازمان

هـای فـردی و قابلیتهـای آنـان اعـم از هـای فقـرا و قابلیتدارایی

هـای جمعـی، بـه منظـور سـازماندهی و توانمندسـازی آنـان ظرفیت

کیـد دارد؛ ابـرای مشـارکت مؤثـر در جامعـه و تعامـل بـا دولـت ت

ای کـه ایـن فراینـد باعـث تقویـت حکمرانـی طـرف  بـه گونـه

 بـر ،حـات دولتـی، در سـطح ملـی و دولتـیالد. اصوتقاضـا شـ

هـا و قوانیـن و مقـررات، ضوابـط، سـازوکارهای نهـادی، ارزش

کیـد دارنـد کـه از چهـار عنصـر تاولتهـای محلـی عمدتـا ی درفتارها

کنـد. تغییـر و دگرگونـی در قوانیـن و توانمندسـازی حمایـت می

مقـررات رسـمی بایـد بـا سـایر اقدامـات بـرای توانمندسـازی مـردم 

هـا و پایـش ـهروندان بـه منظـور تعامـل مؤثـر بـا دولتو سـایر ش

 .حکمرانـی ارتبـاط داشـته باشـد
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 [23]یه بر دارایی ها و قابلیت ها با تک یوب توانمندسازچ: چار١نمودار شماره 

 راهبرد توانمندسازی در سکونتگاه های غیر رسمی  -2-4

هماهنگ  ، مجموعه ای از تصمیم های سازگار،توانمندسازیراهبرد 

اهبرد یک این معنا، ر ردویکپارچه در زمینه های مختلف است. 

کند و به صورت یک دستورالعمل کاری جامع و یکپارچه ایجاد می

راهبرد، یک مفهوم . شودسری از تصمیمات عمده متوالی ظاهر می

چند بعدی است که تمام فعالیت های کلیدی را در بر می گیرد و 

اگر   .[24] ، یکپارچگی و هدفمنـــدی فعالیت ها استتاساس وحد

به درستی تنظیم شود، در تخصیص و هدایت  توانمندسازیراهبرد 

های  ها و نارسایییگانه و بالنده و بر پایه توانمندی منابع به صورتی

های اقتضایی بینی شده و حرکت های محیطی پیشدگرگونی، بینس

  [.25] هوشمند ، مؤثر خواهد بود

. [26] مفهوم راهبرد، زاییده فضای رقابتی و محدودیت منابع است 

های اصلی و تمرکز منابع برای تحقق ماهیت راهبرد، تشخیص فرصت

عی ها، منافبه فرصت بدون دستیابی منافع نهفته درآنهاست.

نیستند  فرصت ها صرفا زاییده عوامل محیطی .[27] درکارنخواهد بود

 .[26] ها نقش مؤثری دارندگیری آنها نیز در شکلو قابلیت

هایی هستند که مسیر کلی  تصمیمات راهبردی آن گونه تصمیم

 های قابل پیشحرکت بهسازی و بقای نهایی آن را در پرتو دگرگونی

و نامشخص که ممکن است در محیط های بینی، غیرقابل پیش بینی 

هنری مینتزبرگ یکی  .[27] کنند معین می، در خور توجه پدید آیند

از بزرگ ترین تأثیرگذاران در ظهور رویکردهای نوین راهبرد با 

و به جای  ساخت سیک را متزلزلنظریات خود، پایه رویکردهای کال

به اعتقاد  .[28] آن، ساختار نوینی از مفاهیم راهبرد را ایجاد کرد

حاصل سنتز ذهنی است و فرایندهای تحلیلی  «راهبرد اثر بخش »وی

لذا فرایندهای برنامه ریزی  .[29] نمی توانند پدید آورنده آن باشند

در چهار چوب  .[30]راهبردی، برنامه تولید می کنند، نه راهبرد 

قانه است که النظریات مینتزبرگ  راهبرد اثر بخش ، یک پدیده خ

سازنده آن هستند و نه فرایندهای برنامه  (راهبردپردازان)انسان ها 

ریزی و برای این امر باید به جای برنامه ریزی به توسعه تفکر راهبردی 

پرداخت . مینتزبرگ نیز همانند برخی از صاحب نظران، راهبردهای 

بر  راهبردهای خودجوش متمایز می داند و از را 8ریزی شده برنامه

ر نگرش راهبردی، تأکید بر تفکر و د .[30]رد ها تأکید داتفاوت آن

و  ( نه داشتن یک برنامه آماده حجیم راهبردی)اقدام به موقع است 

در مقایسه با اقدام یا تفکر تاکتیــکی )تفکر و اقدام راهبردی 

ت و موفقیت کلی یک مجموعه توجه الو انفعـافعل  به( وعملیــاتی 

 .[27] بخش از یک مجموعه دارد نه یک

: نوعی توانمندسازی الگوی زنجیره راهبردی دارایی ها -3-4

 مبنا -اقتصادی و اجتماعی دارایی

دارایی، عبارتست از هر چیز با ارزشی که قابل در اختیار گرفتن   

باشد. دارایی ها، مالی، غیرمالی، ملموس ، غیرملموس و نیروی انسانی 

شکل گیری مفهوم دارایی، قابلیت در  می باشند. شرط مهم برای

اختیارگیری است. مادامی که یک چیز با ارزش قابل در اختیارگیری 

درالگوی زنجیره  .[26]نباشد ، جزء دارایی ها محسوب نخواهد شد 

راهبردی دارایی ها، دارایی ها به پنج گروه تقسیم می شود ، به نحوی 

مقیاس استراتژی می باشد: که هر گروه ، تکامل یافته گروه مادون در 

پایین ترین سطح دارایی ها ، دارایی های  : دارایی های پایه -الف 

قابلیت ها : منابع و فرآیندهایی که امکان ایجاد  -ب  .نام دارد 9پایه

های پایه چنانچه در ارتباط با اهداف می کنند. داراییبرقرارارزش را 

شایستگی ها :  -باشند. ج قابلیت ها می ءباشند ، جز توانمندسازی

قابلیت ها به میزانی که در ایجاد ارزش نقش داشته باشند به سطح 

شایستگی ها ارتقاء خواهند یافت . شایستگی ها آن بخش از دارایی 

ها هستند که سبب ایجاد ارزش می شوند . قابلیت هایی می توانند 

را  ررسمیسکونتگاه غیارتقاء یابند که  (شایستگی  ) تربه سطح باال

توانمند سازند .  (مطلوبیت بیشتر با هزینه کمتر )در ارایه ارزش بیشتر 

شایستگی های کلیدی : شایستگی ها آنگاه کارساز خواهند بود  -د 

ها ایجاد کنند . به این شایستگی (نسبت به رقیب  )که ارزش بیشتری 

رایه مزیت های رقابتی : ا -شود . ه میطالق ، شایستگی های کلیدی ا

و بافت جدید  مسئله دارشایستگی های کلیدی باید به تمایز بافت 

 .شهر بیانجامد. در این حالت منافع بالقوه به فعلیت خواهند رسید

عبارتست از جریان دادن دارایی های  توانمندسازیکارکرد راهبرد 

دستیابی به مزیت ، در زنجیره راهبردی تا سکونتگاه های غیررسمی

-میزان تبدیل دارایی . هرچه(مالی ، غیر مالی  )افزوده  رقابتی و ارزش

های پایه به مزیت رقابتی بیشتر باشد ، بهره وری راهبردی دارایی ها 

 .[26] بیشترخواهد بود
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تنها راه حفظ وارتقای دارایی ها ، قرار دادن آن در زنجیره راهبردی 

را از  راهبردی ، حرکت دارایی هاست . در این الگو باید با چرخشی

 "پایه دارایی"راهبردی دوباره آغاز کرد  نقطه پایین زنجیره دارایی

تبدیل  "ایجادکننده ارزش افزوده برای شهر " و "مزیت رقابتی" بـه

در زنجیره راهبردی  هنگامی که امکان حرکت روبه باال .[31] شوند

-ها وجود ندارد، باید به عقب بازگشت و حرکت را از نقطه پاییندارایی

، حلقه های (چرخش راهبردی)تری در زنجیره مجددا آغاز کرد 

گردارایی اضعیف این زنجیره را تشخیص داد و به تقویت آن پرداخت . 

ر التقابل ارتقاء به رده با )حرکت خود را در زنجیره از دست دهد 

، باید به دارایی دیگری که امکان حرکت در زنجیره راهبردی (نباشد

فتن به مزیت های رقابتی را داشته باشد تبدیل یی ها و دست یاادار

اساس مزیت های رقابتی را  10امروزه قابلیت های کلیدی .[24] شود

 .تشکیل می دهد

ساکن در سکونتگاه  های اقشار فقیرها و داراییقابلیت -4-4

 غیررسمی

هـا بـرای هـا و قابلیتزنـان و مـردان فقیـر بـه طیفـی از دارایی 

رفـاه و امنیـت خـود و همچنیـن اعتمـاد بـه نفـس نیـاز افزایـش 

زنـی کننـد.  تـر مذاکـره و چانههـای قویدارنـد، تـا بتواننـد بـا گروه

ای چنـد بعـدی اسـت بـه همیـن بـا توجـه بـه اینکـه فقـر پدیـده

هـا در ایـن زمینـه بسـیار حائـز اهمیت هـا و قابلیتدلیـل دارایی

هـای اییرهـای مـادی بـه شـکل داهـا مبیـن داراییدارایی .هسـتند

هـای مالـی و فیزیکـی فیزیکـی و مالـی اسـت. کمبـود شـدید دارایی

زنـی منصفانـه محـدود  هـای آنـان را بـرای چانهمـردم فقیـر، قابلیت

از سـوی دیگـر،  .دهـدپذیری آنـان را افزایـش می کنـد و آسـیبمی

سـازد تـا هـا، ویژگـی ذاتـی مـردم اسـت و آنـان را قـادر میقابلیت

هـای مختلـف بـرای افزایـش رفـاه هـای خودشـان را بـه روشدارایی

تـوان بـه انسـانی می هـایتریـن قابلیتخـود بـه کار گیرنـد. از مهم

هـا بهداشـت و سالمت مناسـب، آمـوزش، تولیـد یـا سـایر دارایی

تـوان بـه هـای اجتماعـی نیـز میاشـاره کـرد. از قابلیتا فـزا مهارت

تعلـق اجتماعـی، هدایـت و رهبـری، روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد 

-هایـی کـه بـه زندگـی معنـا میمتقابـل، احسـاس هویـت، ارزش

هـای بخشـند و ظرفیـت بـرای سـازماندهی، اشـاره کـرد. قابلیت

رفیـت انتقـال نظـرات بـه دیگـران، شـامل ظ، سیاسـی نیـز

ها و مشـارکت در حیات عات، تشـکیل انجمندسترسـی به اطال

تواننـد هـا و قابلیـت میدارایی .باشـدسیاسـی جامعه و کشـور می

بـه صـورت انفـرادی یـا اشـتراکی باشـند. بـا توجـه بـه نارسـایی 

یـن موانـع متعـدد صـدای افـراد فقیـر و ناتوانـی آنـان و همچن

های رسـمی نیـز فقـرا کراسـیواجتماعـی، حتـی در بسـیاری از دم

هـای خـود گذاری در داراییهـا بـرای سـرمایهتواننـد از فرصتنمی

بـرای مـردم فقیـر، ظرفیـت  د.یـا حقـوق فـردی خـود بهـره ببرنـ

ـل هـا، قابلیتـی جمعـی بـرای حسـازماندهی و بسـیج قابلیت

کنـد تـا بـر شـود کـه بـه آنـان کمـک میت محسـوب میالمشـک

ت کمبـود منابـع و در حاشـیه قـرار گرفتـن در جامعـه مشـکال

ها و هنجارهـا کـه  هکهای اجتماعـی، شـب چیـره شـوند. سـرمایه

سـازند، ایـن امـکان اقدامـات جمعـی و مشـارکتی را فراهـم می

کننـد تـا دسترسـی خودشـان را ا فراهـم میامـکان را بـرای فقـر

هـای اقتصـادی افزایـش دهنـد و بـه خدمـات  بـه منابـع و فرصت

اساسـی و مشـارکت در حکمرانـی محلـی دسـت پیـدا کننـد. البتـه 

های اجتماعـی کـه  تفاوتهـای جنسـیتی مهمـی در سـرمایه

سـرمایه  .د داردموردنیـاز بـرای ایـن رو یارویـی هسـتند، وجـو

ی الاجتماعـی درون گروهـی فقـرا، پیوندهـای بسـته و سـطوح بـا

اسـت. ایـن  الاعتمـاد بـا سـایر افـراد مشـابه خودشـان، بـا

کنـد تـا بـا بـه فقـرا کمـک می ،پیوندهـای بسـته درون گروهـی

هـای شـرایط فقیرانـه شـان کنـار بیاینـد. در برخـی مـوارد، گروه

هـای غیـر مـردم فقیـر، پیوندهـا و ارتباطـات نزدیکـی بـا سـایر گروه

هـای ارتباطـی بـا سـایر منابعـی کننـد تـا پلشـبیه خـود برقـرار می

شـوند، ایجـاد کننـد. بـه هـای دیگـر اداره میکـه توسـط گروه

نابرابـر هسـتند کـه ایـن موضـوع  یصـورت سـنتی، ایـن پیوندهـا

گـردد. زمانـی کـه ه سـابقه و پیشـینه ایـن روابـط بـر میبـ

امعـه مدنـی یـا ج های دولتـی،های فقـرا بـا سـایر سـازمانسـازمان

کننـد، در ایـن صـورت ایـن بخـش خصوصـی ارتبـاط برقـرار می

سـازد تـا بـه منابـع اضافـی و مکملـی ارتبـاط آنـان را قـادر می

تـر و ننـد و در ایـن شـرایط بـه صـورت کاملدسترسـی پیـدا ک

 .کننـدتـری در جامعـه مشـارکت می همـه جانبه

اساس موفقیت در توانمندسازی استفاده از ظرفیت های درونی و 

پتانسیل های مکان در ابعاد مختلف است. توجه به یکپارچگی فضایی 

و اجتماعی حاشیه نشینان در گرو استفاده از توان و استعداد ساکنان 

 کردن توانمند منظور بهاست، در نتیجه تالش های موفقیت آمیز 

 مختلف بافتهای در آنها عمل و انتخاب آزادی شافزای باعث فقیر مردم

. مشارکت و شمول، پاسخگویی و ظرفیت سازی محلی، عناصر شودیم

مشترک رویکرد توانمندسازی هستند، که البته حضور فعال نقش 

تسهیل گری دولتی امری حیاتی است. آغاز فرآیند توانمندسازی در 

ساکنین از  این بافت ها می تواند براساس ایجاد درک درست

توانمندی های خودشان شکل بگیرد. در این فرآیند سیاست ها باید 

به سمت استراتژی های تشکیل سرمایه اجتماعی سوق یابند که می 

تواند در سایه مشارکت مردمی و با ظرفیت سازی و ایجاد نهادهای 

الزم و باالبردن توانمندی های گروه های اجتماعی ) از طریق برنامه 

 .[16] زشی، بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و ...( انجام شودهای آمو

از این رو می توان راهبردهای توانمندسازی ساکنین  با تکیه بر 

های غیررسمی شهری را بدین صورت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه

 تعریف نمود:  
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  سکونتگاه غیررسمی بعنوان دارایی پایه به مزیت رقابتی ماخذ: نویسندگانالگوی فرآیند ارتقای ارزش  2نمودار 

 

 نتیجه گیری -5

رویکـرد توانمندسـازی بـرای پیشـرفت و تقویـت مـردم فقیـر، در 

جـای  به ساکنین بافت های ناکارا، بطـن توسـعه قـرار دارد و بـه 

کنـد. ایـن مشـکل بـه عنـوان یـک منبـع و راه حـل مهـم نـگاه می

شناسـد. رویکـرد بـه هویـت آنـان ارج نهـاده و آن را بـه رسـمیت می

ایـن مفهـوم بـر تغییـر و دگرگونـی در عقایـد و افـکار و رفتارهایـی 

خارجـی را وارد مباحـث کاهـش فقـر گـران یلـت دارد کـه بازالد

کنـد. بنابرایـن، روش توانمندسـازی بایـد بـر نقـاط قـوت مـردم می

هـای آنـان  هـا و انگیزهریوهـا، نوآها، ارزشفقیـر، دانـش، مهارت

و مدیریـت منابـع بـه منظـور خـروج از  التبـرای حـل مشـک

یکـرد بـا فقـرا بـا احتـرام و گردونـه فقـر بنـا نهـاده شـود. ایـن رو 

بیشـتر جوامـع  .کنـدمتناسـب بـا شـأن و منزلـت آنـان رفتـار می

هـا، از نظـر اجتماعـی همگـن نیسـتند و عمدتـا بـر حسـب گروه

شـوند، هـای جنسـیتی شـناخته میقومیـت، قبیلـه، دیـن و تفاوت

توانمندسـازی بـه همیـن دلیـل نیـز راهبردهـای نهـادی بـرای 

ریــزی های برنامهاز مشــخصه. مـردم فقیـر، متفـاوت خواهـد بـود

نســانی اهای اجتماعــی ومبنــا، توجــه بــه ســرمایه اجتماع

ها  گیری و انباشــت ایــن ســرمایهاســت و بــرای شــکل

در محله گرا در بافت های غیررسمی نیازمنــد یــک ســاختار 

بـر ایـن  شهرسازی اجتماع مبناریــزی اســت.  و برنامهمدیریــت 

طـی تجربـه  بافت غیررسمینکتـه تأکیـد دارد کـه سـاکنان 

 های غیررسمی شهریراهبردهای توانمند سازی اجتماعی و اقتصادی در سکونتگاه ١جدول 

 مولفه بعد راهبرد

 ایجاد مشارکت جامع شهروندان در مقیاس محلی 

 مشارکت

 توانمندسازی اجتماعی

 افزایش مشارکت عمومی در فراهم سازی و اجرای برنامه های شهری 

 افزایش برابری اجتماعی

 ها  NGOحمایت از گروه های دولتی و 

 توجه به آموزش همگانی 

 آموزش و آگاهی رسانی
 ارائه آموزش عمومی برای کمک به نیروی کار 

 ایجاد دسترسی به اطالعات عمومی 

 افزایش آگاهی نسبت به حفاظت محیط زیست و پیرامون 

 دور کردن جرم و جنایت از محیط های شهری 
 کاهش مشکالت اجتماعی

 ارتقای امنیت اجتماعی

 سالمتی و بهداشت ارتقای وضعیت سالمتی ساکنین

 ایجاد پیوند احساسی میان ساکنین با کاربران فضا
 حس تعلق

 افزایش حس مسولیت ساکنین نسبت به بافت های شهری

 جلوگیری از مهاجرت به بافت های شهری 
 رفاه اجتماعی

 افزایش کیفیت زندگی

 ایجاد پایه های اقتصادی متنوع

 ایجاد تحرک اقتصادی

 توانمندسازی اقتصادی 

 افزایش بازگشت سرمایه به محله جذب و

 افزایش رقابت سرمایه گذاری در سطح محله نسبت به دیگر بخش های شهر

 افزایش ارزش ملک و اجاره بها

 افزایش نرخ اشتغال در سطح محله

 افزایش منابع درآمدی پایدار افزایش اشتغال و درآمد

 افزایش قدرت خرید مردم

 سیستم حمل و نقل عمومی در سطح بافتایجاد و توسعه 

افزایش نفوذ پذیری و ترویج 

 دسترسی ها

 ساده سازی دسترسی به سرویس حمل و نقل 

 ایجاد ایمنی و رعایت سلسله مراتب دسترسی 

 افزایش دسترسی به سطح بافت و ایجاد و تحرک رونق اجتماعی به منظور جلوگیری از انزوای بافت

 های مسکونی مختلف و متنوعایجاد محیط 
 افزایش تنوع کاربری ها

 طراحی محدوده های سکونتی جدید و ایجاد فرصت های توسعه در مجاورت بافت 
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هـای روزمـره تواننـد بسـیاری از نیازهـا و ضرورتمشـترک می

هـای داده و در هماهنگـی بـا مدیریت زندگـی خـود را تشـخیص

ری پایـدار کمـک کننـد، ت شـهالتـر بـه ایجـاد محـالسـطوح با

ایـن رویکـرد هماهنگـی بیشـتری بـا زمـان و فضـا در مقیـاس 

 زم بـرای شـکلاللـذا سـرمایه اجتماعـی یـک شـرط  محلـی دارد.

اسـت؛ چـرا کـه روابـط و سکونتگاه غیررسمی گیری توسـعه 

میان ساکنین، ضمن رفع مسائل اجتماعی، کیفیت بافت همبسـتگی 

ترین عامل تسهیل را بهبود می بخشد و بعنوان مهم های شهری

اهــداف را بــا هزینــة کمتــر همکاری و هماهنگی که دستیابی به 

. پس از آنکه سرمایه اجتماعی در بافت ســازد پذیــر میامکان

های اقتصادی در بافت موردنظر شکل گرفت، انگیزه های مالی، جریان

-جارب متعدد دخالت در سکونتگاهشکل خواهد گرفت. با توجه به ت

های غیر رسمی، تزریق مستقیم منابع مالی در اینگونه موارد اثربخش 

نبوده و یا دارای اثرات کوتاه مدت بوده است. در حالی که چنانچه از 

دارایی خاص موجود در بافت بعنوان دارایی پایه استفاده شود و وارد 

حتمال اینکه وارد چرخه ها شود اچرخه اقتصادی اینگونه سکونتگاه

تولید مزیت نسبی شده، بسیار افزایش یافته و منجر به رشد اقتصادی 

ها در مرحله اول مستلزم شناسایی گیری از این داراییخواهد شد. بهره

هاست، آموزش فراگیر به همراه اتخاذ تمهیدات الزم برای و کشف آن

واند اثرات فقر تحمایت های اجتماعی و بهبود توزیع دارایی ها می

شهری را در این سکونتگاه ها کاهش دهد. جلوگیری از تبعیض 

جنسیتی و افزایش سهم فعالیت های اقتصادی زنان، کارآفرینی در 

سکونتگاه ها با برگزاری دوره های آموزش فنی از طریق شناسایی 

توانمندی ها و استعدادهای ساکنین این بافت ها، کمک به بهبود 

تواند در این اه با تکیه بر نیروی کار محلی و .... میکالبدی سکونتگ

 ها موثر واقع شود.زمینه

تقویت و افزایش نقش و وظیفه نهادهای محلی در فرآیند 

توانمندسازی، بازنگری سیاست های موجود و تامین فضای شهری 

برخورد متداول  برنامه ریزی شده برای اقشار کم درآمد و بازنگری در

بخش دولتی و عمومی ، اعتماد سازی میان ساکنین بافت با بخش 

عمومی ، تاکید بر نقش تسهیل دولتی از طریق فرآیند تسهیل  -دولتی

جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی جامعه کم درآمد برای 

ز تامین نیاز هایشان، تقویت بنیان اقتصادی خانواده با اشتغال زایی ا

 اصول مهم در افزایش توانمندی ساکنین بافت های غیر رسمی است.
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 مراجع -6

، پایان نامه 1384توکیل, عباس، برآورد تقاضاي مسكن شهري كشور در سال  [1]
 . 1384کارشنایس ارشد. دانشگاه علم و صنعت ايران،

[2] ،  علم ديد از شهري نوسازي و بهسازي ،1384احمد، پوراحمد، و عیلي  شماعي
 اول چاپ دانشگاه تهران، انتشارات جغرافيا،

، مظفر، به سوي نظريه [3] ي
رسمي ـ از حاشيه رصاف  ي  اي براي ساماندهي اسكان غير

نشين 
، هفت ي

  1381شهر، سال سوم، شماره هشتم، تابستان  تا مـت   شهرنشـين 
[4] Pugh, Cedic(Squaatter Settelements, Their Sustainability, 

Architectural Contributions, and Socio-Economic Roles. In Cities 
vol. 17, no 5 

ي و راهكارهاي ساماندهي آن،  [5]
هاديزاده بزاز، مريم،)ترجمه و تدوين( حاشيه نشين 

 1382شهرداري مشهد، 

، یدهللا،  [6] ،زهره، صادف  و ، توانمندسازی حاشیه نشینان در فرآیند بهسازی 1388فن 
 7نامه جغرافیایي آمایش، شماره نوسازی بافت فرسوده شهری ، فصل

د میلي ساماندهي اسكان غير رسمي  [7] ، مظفر، به سوي تدوين راهير ي
 پراكنده از  –رصاف 
،مجله هفت شهر، شماره  تـا  گزينشـي  كاري ي فراگير  1381، 10و9همسویي

) نمونه: کالن  ، نگریسی بر نحوه سامانده حاشیه کالن شهر ها 1382جوان، جعفر،  [8]
 73-51شهر مشهد(، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره اول، صص

، نقش رسمایه اجتماع بر توانمندسازی 1391مسعود، محمد، حق وردیان، فاطمه،  [9]
امون محله عینک رشت(، چشم انداز  رسم) مطالعه موردی : پير سکونتگاه های غير

(، سال هفتم،  ) مطالعات انسای  -138، صص 1391، بهار  18شماره جغرافیایي
140 

، زهره،  [10] ، امکان سنجر توانمندسازی محله های 1395رسگلزایي جوان، طیبه، هادیای 
آباد شهر زاهدان،  رسم از طریق افزایش رسمایه اجتماع در محله شير اسکان غير

 . 63، شماره 1395فصلنامه علم پژوهشی رفاه اجتماع، سال شانزدهم، زمستان 

 اشتغال زایی برای ساکنین در اجرای برنامه ها

 افزایش مسئولیت پذیری ساکنان با حضور در برنامه  ها

 ایجاد محرکه اقتصادی در محدوده سکونتی به واسطه برنامه

اقتصادی و فیزیکیازدیاد سرمایه های انسانی، اجتماعی،   

 جلب حمایت و تسهیل بخش دولتی  و تدوین تمهیدات قانونی الزم

 تاکید بر فرآیند یادگیری جمعی

 تقویت شرایط قانونی و مستقل برای این بافت ها در سطح شهر

 ایجاد ساز و کارهای پایش و ارزیابی برنامه ها به واسطه ساکنین، متخصصان و مدیران
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