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یکی از مسااا م مهم فقر شااهری ؛ حاشاایهنشااینی اساات .شاادت توسااحه محات حاشاایه  ،به دلیم مهاجرت روسااتاییان به
شهرها،مهاجرت از شهرهای کوچک به کان شهرها و همچنین فقر ،بیکاری ،ارزانی ملک ،ارزانی اجارهبها و ارزانی زمین در
مناطق حاشیه است مهاجرت از روستا به شهر و ارزانی مسکن در مناطق حاشیهنشین نسبت به سایر محات موجب شده تا
خانوادههای کمدرآمد و زوجهای جوان این مناطق را برای زندگی انتخاب کنند نباید مناطق حاش ایهنشااین را به حال خود رها
کرد چراکه رهاسااازی این مناطق منجر به اشاااعه و گسااترش آساایب به سااایر نواحی و نقاه شااهری خواهد شااد .با توجه به
گسترش حاشیهنشینی دولت بهتنهایی نمیتواند در بهسازی بافتهای غیررسمی و ساماندهی و نیازسنجی آنها نقش ایفا کند
باید از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد ،شهروندان ،مساجد و تکایا ،روحانیون  ،نخبگان دانشگاهی هم استفاده کنیم .تحقیق
پیش رو به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی میباشد .گردآوری اطاعات به روش کتابخانه ای مشتمم
بر مقاله ها ،کتب و ا سناد صورت پذیرفت .نتایج ن شان می دهد که مولفه هایی از قبیم شکم گیری جامحه مدنی قدرتمند و
تاثیر گذار ،ارتقای سرمایه اجتماعی در جامحه و م شارکت شهروندان در فرآیند خطم شی گذاری عمومی(توانمند سازی حا شیه
نشینی ) از مهترین عوامم در راستای توانمند سازی ساکنان حاشه نشین می باشند.
کلید واژه ها  :مشارکت  ،سازمان های مردم نهاد ،توانمند سازی ،حاشیه نشین
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مقدمه و بیان مساله

حاشیه نشینی از ویژگیهای جدای یناپذیر رشد شهری ایران است که در سالیان اخیر به دلیم افزایش مطالبات اجتماعی در این
مناطق و با توجه به تجربه چند دهه گذشته بیشتر مورد توجه محققان و کارشناسان واقع شده است .یکی از عمده ترین علم
پیدایش حاشیه ها در اغلب کشورهای جهان رشد شتابان شهری (بخصوص در جهان سوم) میباشد که این خود نیز محلول
مهاجرتهای افسارگسیخته است (.آشناور ،محسن و همکاران)1400،
در دنیای امروزی به دلیم افزایش تمایم به شهرنشینی ،تحداد شهرها و وسحت آن ها رشد چشمگیری داشته است؛ به طوری
که برآورد می شود تا سال  2025نزدیک به 69درصد جمحیت جهان  ،شهرنشین باشند .این موضوع که بنام پدیده شهرنشینی
شناخته می شود  ،باعث چالش های متحدد اقت صادی  ،اجتماعی وزیست محیطی در شهرها شده است(  (Chawla ,2016که
در نهایت منجر به شکاف طبقاتی بین شهروندان می شود.
در چند دهه اخیر ،در کشورهای با نظام سرمایهداری عملکرد دولت و نارسایی آن در پاسخگویی به نیازهای جدید اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی موردانتقاد متفکران اجتماعی و ساایاساای قرارگرفته اساات .یکی از این نظریهها ،نظریه «پرمساالولیت بودن
دولت» ا ست .بر طبق این دیدگاه چون دولتها بهتدریج وظایف هر چه بی شتری را به عهده گرفتهاند ،ازجمله مالکیت عمومی
صنایع ،کارهای عامم المنفحه و حممونقم و همچنین خدمات رفاهی و اجتماعی و غیره ،م سلولیتهایی را ک سب کردهاند که
فراتر از توانایی مالی واداری آنهاسااات و در بسااایاری موارد دولتها از عهده انجام دادن آنها برنیامدهاند ،درنتیجه ناکامی
دولتها و کاهش اعتماد و حمایت عمومی ن سبت به آنها را سبب شده ا ست (رهنمایی و ک شاورز .)1389،در برنامه فحلی
توسحه شهری سازمان ملم متحد یونسکو بر ضرورت پیگیری عدالت فضایی در تمام ابحاد توسحه شهری تأکید می کند از هر
نوع بی عدالتی ف ضایی که می تواند محدودیت د ستر سی به منابع را افزایش دهد جلوگیری شود.این اقدامات از طریق ایجاد
توافق ایجاد می شااوند .در هرحال توافقات می توانند در بسااتر تحامات بین مردم و فضااا قرار گیرند  .بنابراین نیاز به اندازه
گیری یا شاخص های م شخ صی نیاز دارند) . ) Uwayezu , Vries ,2018نابرابری در مناطق شهری نیاز به درك ساختار
فضایی شهر و نقش و تفاوت های اصلی در شکم گیری فضا و مناطق متفاوت آن دارد.لذا مهم ترین وظیفه دولت و مدیریت
شهری  ،تخصیص منابع کمیاب به گروه ها و جوامع شهری است( .( Tavana Mehrabani, Nohegar, 2017

حا شیهن شینی 1یکی از چهرههای بارز فقر فرهنگی و اقت صادی شهری ا ست .این پدیده در حا شیه یا درون شهرها به شکلی
خودرو ،با تجمحی از اق شار کمب ضاعت شکم میگیرد ،و با عناوینی هم چون زاغهن شینی ،ا سکان غیرر سمی ،سکونتگاههای
خودرو و اجتماعات آلونکی خوانده میشاااود .رشاااد بیرویه جمحیت و کمبود امکانات و تساااهیات زیر بنایی و زیساااتی،
محلههای نامتحارف حاشایهنشاینی را به وجود میآورد .همچنین سایاساتهای غلط و ناعادالنه در جوامع موجب تضااد میان
گروههای اجتماعی و درنهایت پیدایش پدیده حا شیهن شینی و ا سکان غیرر سمی ا ست( شماعی وپور احمد .)1389 ،حا شیه
ن شینی چال شهای ا سا سی برای تو سحه شهرها را نمایندگی میکنند) ) Enzo, et al., 2019و با وجود محرومیتهای اجتماعی
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نا شی از نبود گزینه ها و فر صت ها ،آثارنامطلوب بافت شهری مح سوب می شوند(  )Neeraj and Sandra, 2019بنابراین
بهمنظور کنترل این پدیده راهبردهای مناسب توانمندسازی حاشیهنشینان در هر شهری با مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی
فضاهای زیستی اهمیت بسزایی دارد .
توانمند سازی ،2ا ستفاده صرف از خزانه دولتی نی ست بلکه ایجاد زمینه بهرهگیری از توان و منابع محلی این جوامع در جهت
بهبود و ضحیت اقت صادی و اجتماعی ا ست .این رهیافت بر دیدگاه فقرزدایی و تو سحه پایدار ان سانمحور با تکیهبر م شارکت
شهروندان و مدیریت شهری متکی ا ست(  .). Friedmann,1992درعینحال توانمند سازی باید به ظهور رهبریت در میان
اجتماعات محلی بینجامد( .)Pal ,2008راههای ایجاد ارتباه با ساکنان مناطق ا سکان غیرر سمی و انگیزش آنان به م شارکت
بسیار است و در ایااان راساااتا مااایتاااوان از نیروهای ساکن مورد احترام در محدوده از جمله اعضای شورایاری ها ،اشخاص
برجسته و شخصیت های م اذهبی در محل اه اس اتفاده گردد .همچنین استفاده از راهکار نفوذ اجتماعی اطاعاتی در این مورد
موثر است .استفاده از این راهکار باعث همراهای افاراد در مسیری مشترك خواهد شد .بدین محنی که نفوذ افراد مهم و واجد
شخصیت برجسته ،افراد دیگر را به همراهی وادار میکن اد .زی ارا ساکنان ،آنان را به عنوان یک منبع اطاعاتی مهم می دانند که
رفتار فرد را هدایت می کنند .علت همراهی افراد این اسات کاه باه باور فرد ،تفسیر دیگران از موقحیتهای مبهم و ناشناخته از
تف سیر خود فرد صحیح تر ا ست .همچنین تقویت نقش مدیریت محلی و انت شار شفاف ساخته های د ست دولت از طریق
رسااانه های جمحی و برنامه ریزان از طریق آگاهی دادن و تفساایر آن می تواند انگیزش ساااکنان به مشااارکت کردن را افزایش
دهد .همچنین میتوان با تقویت همکاری نهادها وسازمانهااااای مردم نهاد ( )NGOموجااااود برای ایجاد انگیزش استفاده کرد
(عبدی،بحران و همکاران  . )1388سارمایه اجتماعای1یاک شاره الزم بارای شکمگیری توساحه محمهای شاهری اسات؛
چراکه رواب اط و همبس اتگی درونشبکهای ( محل اه) را بهب اود بخش ایده و بدی ان ترتی اب ،دسترس ای ب اه مناب اع بیرون ای را
بهب اود میبخشد ( )Dale, A. & Newman, L. 2010و بهعنوان عام ام تس اهیم هم اکاری و هماهنگ ای ک اه دس اتیابی ب اه
اهااداف را بااا هزینه کمتاار امکانپذیر میسازد
زمانی که مشارکت مردم بهعنوان یک ارزش اجتماعی در جامحه موردقبول واقع میشود ،وسیلهای بسیار مهم برای رفع بسیاری
از مشکات و نیازهای اساسی مهم به کار گرفته میشود .بهسازی و نو سازی اسکان غیررسمی همراه با توانمندسازی ساکنان
حا شیهن شین ،رویکردی جدیدی ا ست که به دنبال ناکامی راهبردهای قبم ارا ه شده ا ست و را ه حم م سلله ا سکان غیرر سمی
تأکید بر حمایت و توجه از سوی مقامات دولتی و در کنار آن سرمایه اجتماعی با حمایت بخش محلی ،سازمانهای مردمنهاد،
گروههای ذینفوذ محلی و مشارکت فحال شهروندان حاشیهنشین موردنظر است.
ازاینرو بهکارگیااری رویکاارد مشااارکت در توانمندسااازی ساکنان سکونتگاههای غیررساامی بیشک مسااتلزم بساایج
نهادهااا و گروههای مردماای و اسااتفاده ازنظر کارشناسااان خبااره در ایاان زمیناه اسات .باه عبارتای برنامهریزی بایاد
باا مشاارکت واقحای و باا ماردم باشاد .توجاه به یکپارچگای فضایای و اجتماعای حاشیهنشینان و سااکنین کمدرآمد درگرو
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اس اتفاده از توان و اس اتحداد س ااکنان اس ات ،درنتیجه تاشهای موفقیتآمیز بهمنظور توانمن اد ک اردن مردم فقی ار باع اث
افزایاش آزادی انتخااب و عمام آنها در بافتهای مختلاف میشود .مشاارکت و شامول ،پاساخگویی و ظرفیات ساازمانی
محلای عناصار مشاترك رویکارد توانمندساازی هساتند ()Narayan D. 2002
مبانی نظری تحقیق

از سالهای  1950میادی به بحد بحثهای مرتبط با سکونتگاههای غیرر سمی در جهان بهخ صوص جهان سوم به صورتی
گ سترده مطرح شد ،و تحلیمهای متفاوت و راهکارهای گوناگونی در این رابطه مطرح گردید .اما هریک دارای نواق صی بوده
ا ست و قادر به د ستیابی به هدف واقحی نبودهاند ،از این رویکردها میتوان از نادیده انگا شتن ،حذف و تخلیه اجباری ،تأمین
سرپناه و گاه تأمین خدمات و ت سهیات موردنیاز برای ساکنان این سکونتگاهها نام برد ،که در آنها بهطور ری شهای به ا صم
موضوع یا علت پرداخته نمیشد و صرفاً به ارا ه راهکارهای موقت بسنده کردند (شریحت زاده)1382،
مناطق حا شیهن شین و سکونتگاههای غیرر سمی بهعنوان یکراه حم برای تأمین م سکن ارزان و اقت صادی برای ساکنانی که از
درآمد و دست مزد باالیی برخوردار نیستند محسوب میگردد و تا هنگامیکه تفاوت کلی در میزان درآمد میان شهر و روستا و
بین مناطق مختلف یک ک شور و همچنین بین گروههای اجتماعی یک جامحه وجود دا شته با شد ،گ سترش حا شیهن شینی نیز
همچنان باقی خواهند ماند ،لذا توجه به اسکان غیررسمی امری اجتنابناپذیر است ( )mumtaz,2001درصورتیکه به مباحث
شااهرنشااینی ،رشااد و توسااحه شااهری و نحوه کیفیت آن توجه نگردد بدون شااک ،روند این تحوالت به نفع محیط شااهر و
شهروندان ساکن در آن نخواهد بود .ر یس پی شین بانک جهانی رابرت مک ناما در مورد اهمیت توجه به این م سلله میگوید
که اگر شاااهرها با فقر برخورد ساااازندهتری را آغاز نکنند ،ممکن اسااات فقر برخوردی ویرانگر را با شاااهرها شاااروع کند
(صرافی)1382،
آمارهای ر سمی ا سکان ب شر سازمان ملم متحد ن شان میدهد در سال  2003حدود یک میلیارد از جمحیت شهری جهان در
مناطق حاشاایه زندگی میکردند .طبق برآوردهای بانک جهانی تا سااال  88 ،2025درصااد از مجموع رشااد جمحیت جهان در
نواحی شهری وسیع اتفاق خواهد افتاد و  90درصد از این رشد شهری در کشورهای درحالتوسحه جذب خواهد شد .گزارش
چالشهای آلونکن شینی سازمان ملم حاکی از آن ا ست که حداقم  40در صد سکونتگاههای جهان بهعنوان آلونک طبقهبندی
می شوند 31،در صد جمحیت کم جهان 43،در صد جمحیت شهری ک شورهای درحالتو سحه 78/2،در صد جمحیت شهری
کشااورهای کمتر توسااحهیافته و حدود  6درصااد در کشااورهای توسااحهیافته در حاشاایه شااهرها زندگی میکنند (.)un ،2009
بنابراین یکی از موانع عمده توسحه پایدار شهری بهویژه در جهان سوم ،نرخ حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی است.
حا شیهن شینی بهواقع یکی از بارزترین چهرههای فقر شهری دربی شتر شهرهای مهاجرپذیر ک شور ما ست که با عناوینی همچون
حا شیهن شینی ،سکونتگاههای خودرو ،م سکنهای نابهنجار ،اجتماعات آلونکی و مانند اینها نیز شناخته می شوند (نوذری،
)1385
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حل مسئله اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی در جهان
در سطح جهانی روشهای عمومی و مفیدی در سطح و سیع انجام شده که آنها بهطورکلی به چهار روند در دهههای مختلف
میتوان تقسیم کرد که دوره زمانی و اقدامات انجامشده و نتایج آن بهصورت جدول زیرمی باشد.
جدول .2-2-4روشهای عمومی حم اسکان مسلله غیررسمی و حاشیهنشینی در جهان
دوره زمانی

الگوها

دهه 1960

برنامه خانهساااازی

ا ستانداردهای باال منجر به شک ست این راهحم

اجتماعی

شد.

دهه 1970

اقدامات

نتایج

رشاااد فقر و کمبود مساااکن شاااهری ،اتخاذ

کمبود م نابع مالی دولتی ،تشااادید م هاجرت از

سیا ست خانه سازی اجتماعی در ب سیاری از

رو ستا به شهر و بین صیب ماندن گروههای فقیر

کشورها ،احداث مسکن ارزانقیمت

(هاادف) از مساااااکن احااداثی پرهزینااه بااا

ارا ااه زم ین ت ف ک ی کی ه مراه بااا خ ادمااات

کمبود زمین عمومی برای عر ضه تو سط مقامات

(سااارویس) به گروه های فقیر ،بهرهگیری از

دولتی ،م شکات د ستر سی به م شاورههای فنی،

توانایی های مالی افراد ،به همراه ارا ه وام های

ناتوانی بازپرداخت وامها از دالیم شک ست این

طااارح زمااایااان-

احداث مساااکن و تحت پوشاااش قرار دادن

طرح به شمار میرود.

خدمات

بیشتر خانوادههای حاشیهنشین

برنامه به سازی زاغه

محدودیت مالی در زمین ،سیا ست خانه سازی

تأثیر ناچیز بر تو سحه گ سترده شهری ،م شکات

و م شکات عر ضه زمین و خدمات ،م سلوالن

نا شی از نگهداری زیر ساختهای به سازی شده

دولتی اقدام به سرمایهگذاری درزمینه به سازی

شااهری و مشااکات ناشاای از حق تملک زمین

زاغه های حاشااایه شاااهر و ساااکونتگاه های

منجر به کاهش خودیاری شده بود.

غیررسمی و تثبیت مالکیت نمودند.

ها
دهه 1980

توانمندسازی

بسااایج تمامی امکانات بالقوه و منابع موجود

نبود حق تملک تضاامینشااده ،محامله نادرساات

برای ایجاد مسااکن و بهبود مسااکن شاارایط

اراضاای مسااکونی ،نظامهای مالی انحطافناپذیر

زندگی گروههای فقیر ،م شارکت فحال ساکنان

درزمی نه مساااکن ،مقررات نامطلوب درزمی نه

فقیر ،جلوگیری از تخر یب حدا قم سااارپ ناه،

ساختوساز و طراحی از مشکات طرح است.

تکیهبر روشهای م شارکتی برای تأمین سرپناه
کافی برای همه
روند کنونی ( 2000به

پی کار ج هانی برای

تضاامین حق مالکیت الزمه توسااحه اقتصااادی

بحد)

تضاامین حق اقامت

ا ست .م شارکت ق شر فقیر شهری در طراحی

تاش برای توانمندساااازی حاشااایهنشاااینان و

و ساااااکااوناات

راهحمهایی برای حم مشاااکم مساااکن ،حق

مشاااارکت آنها در تصااامیمگیری برای زندگی

(شاااهر های بدون

مساااکن برای ه مه ،تضااامین حق مالک یت،

خود

زاغه)

مشارکت بهعنوان وسیلهای برای توسحه پایدار،
اساااکان مجدد بدون اعمال زور بهجای تخلیه
اجباری ،د ستر سی ق شر فقیر شهری به زمین
برای سکونت

منبع( :رهنما)1385،
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حاشیهنشینی در ایران
مطالحات و بررسیهای متحدد در شهرهای مختلف نشاان مایدهاد کاه ایان ساابقه ازنظار زماانی از ساالهاا پایش از ساال
 1320و به دنبال نفوذ فرهنا

و اقتصااد سارمایهداری در ایاران آغااز گردیاد و ساپس منجار باه تحاوالتی شاد کاه نهایتااً

موجب گسترش بیرویه شهرها و انزوای روستاها گردید.
در اثار ایان تغییار و تحااوالت تحاادل اقتصاادی و اجتماااعی باههامریختااه ،مهااجرت روساتا یان بااه شاهرها آغااز گردیااد.
مکانیسم این تغییر و تحول به سه بخش قابمتقسیم است:

 -1نفت از آغااز قارن حاضار شمسای ماورد بهارهبارداری قرارگرفتاه باود ،در دهاه  1330نقاش تحیاینکننادهای در
اقتصاد کشور به عهده داشت و مسلم اسات کاه بایش از هار جاا ،شاهرها کاه از نتاایج ایان درآمادها ساود بارده
بودن ،متحول شدند.
 -2برنامههای  7ساله از سال  1328آغازشده بودناد ،بایشازپایش روناق شاهرها را موجاب شادند کاه باهطاوریکاه
در برنامااه دوم ( )1341-1334باایش از  17درصااد اعتبااارات بااه امااور اجتماااعی اختصاااص یافاات کااه عماادتاً
صرف لولهکشی ،برقرسانی و ایجاد تأسیسات درمانی و آموزشی و ...در نقاه شهری شد.
 -3اصاحات ارضی که از سال  1341باه اجارا گذاشاته شاد باهنوباه خاود سایر مهااجرت روساتا یان باه شاهرها را
تشدید کرد.
عادهای از کشااورزان کاه بحاد از اصاا حات ارضای صااحب قطحاه زماین کاوچکی شادند ،باه علات آنکاه از عهاده
مخارج و هزینههای زراعت برنمایآمدناد و وامهاا و اعتبارهاای بخاش دولتای نیاز حتای درصاورتیکاه شاامم آنهاا
میشد آنقدر اندك بود که کفاف هزینههای مذکور را نمیکرد.

کشاورزان بهناچاار متوسام باه نازولخاواران مایشاوند و باا بهارههاای زیااد وام مایگرفتناد ،برخای از زارعاان کاه
زمینهای کوچک کفااف مخاارج آنهاا را نمایداد و دساتر

باه وام و اعتباار مناساب هام بارای ارتقاای باازدهی بار

ایشان امکان نداشت ،سرانجام مجبور مایشادند زماینهاای خاود را بفروشاند و اقادام باه مهااجرت نمایناد (نجمای،
.)1375
بهایانترتیاب شاروع حاشایهنشاینی در ایاران را از دهاههاای نخساتین قارن حاضار هجاری و بخصاوص دهاه 1330
دانست.

یحناای زمااانی کااه گسااترش تأسیسااات شااهری و شاابکههااای ارتباااطی و همچنااین افاازایش درآمااد حاصاام از نفاات،
موجااب رونااق شااهرها و ایجاااد جاذبااههااای شااهری و از سااوی دیگاار ،اصااحات ارضاای و مکانیزاساایون کشاااورزی
وعدم دگرگونیهای اساسی در روستاها و در بخش کشاورزی دافحه روستایی را تشدید کرد.

در فاصااله سااالهااای  1370تااا  1380تحااوالت مهماای در سااکونتگاههااای غیررساامی رخداده اساات .یکاای از
مهمترین اتفاقات دهاه یادشاده ،افازایش خانوارهاایی اسات کاه از ساکونتگاههاای رسامی درون شاهرهای بازره باه
سکونتگاههای غیررسمی و یاا اجتماعاات آلاونکی نقاممکاان نمودناد .مهامتارین دلیام ایان امار مشاکات اقتصاادی
خانوارهااای شااهری از یااکسااو و تمایاام برخاای دیگاار از شهرنشااینان باارای بااه دساات آوردن مبااالغی بااهمنظااور
سارمایهگاذاری و کساب دراماد بارای هزیناه کاردن ماهیاناه اسات .یحنای گاروههاای ماوردنظر بارای حاذف هزیناه
مسکن رسمی ترجیح میدهند از مناطق رسمی درونشهری به اجتماعات آلونکی رویآورند (پیران)1381 ،
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حل مسئله اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی در ایران
در ک شور ما نیز روشهای مختلف برخورد با ا سکان غیرر سمی و حا شیهن شینی در شهرها و مناطق مختلف دیده می شود که
بهطور خاصه این روشها ،شهرها و زمان آن مطابق جدول زیر آمده است.
جدول .2-2-5حم مسلله اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی در ایران
سیاست/رویکرد

مصداق

دوره اصلی رواج

نتیجه

نادیده گرفتن

جنوب تهران

پیش و پس از انقاب

رشد سکونتگاههای غیررسمی

پاكسازی

جنوب تهران-خاك سفید

دوره انقاب دهه هفتاد

جابهجایی خانوارها ،تشکیم محات جدید

مسکن عمومی

کوی نهم آبان

در دوران مختلف بهویژه پیش

فروش و واگذاری مسکن از سوی کمدرآمدها

سیاستهای بخشی مختلف مسکن

قااانون تااأمین مساااکن

از انقاب
عدم پوشاااش ه مه گروه ها ،نبود ارز یابی

پس از انقاب

مشخص

کمدرآمدها ()1372
مکان –خدمات و آمادهسازی

تمام شهرهای ایران

دهه 1360

عدم پوشش کمدرآمدها

شهرهای جدید

کانشهرها

دهه  1360و اوایم 1370

عدم جذب و شمول فقرا

دهه 1380

بدون عزم ساایاساای و تمرکززدایی و رشااد

بهسازی و توانمندسازی

بندرعبا

– کرمانشاااه و

پایدار نتایج ناکافی است.

زاهدان

راهحم محضم حاشیهنشینی ازنظر صاحبنظران و سیاستمداران و خطمشی گذاران توانمندسازی است .بانک جهانی تحریف
رساامی این واژه را اینچنین بیان داشااته اساات " :توانمندسااازی عبارت اساات از گسااترش داراییها و تواناییهای افراد فقیر
بهمنظور مشااارکت ،چانهزنی ،تأثیرگذاری ،کنترل و حفظ مؤسااسااات پاسااخگویی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهند
( (Narayan,2002بهعبارتیدیگر تقویت توانایی گروههای محروم برای ا ستفاده از فرایندها و ساختارهای ر سمی بهمنظور
دستیابی به منابع ،خدمات و فرصتهاست( )Asian development bank,2010
سااازمانهای مردمنهاد در جریان توسااحه ،نقش غیرانتفاعی دارند .درواقع نقش اصاالی آنها ایجاد ظرفیت اجتماعی در مراحم
برنامهریزی و سازماندهی فحالیتهای توسحه میباشد که به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و منفحتطلبی
بخش خصاااوصااای ،این ام کان رادار ند تا درزم ی نه هایی چون م بارزه با فقرو گرسااانگی ،ح فا ظت از محیطزیسااات،
جنگمداری،افزایش آگاهی های عمومی،رفاه  ،بهداشااات جامحه و خانواده،توجه به امور زنان و کودکان،کاهش آسااایبهای
اجتماعی و غیره موفقتر از بخشهای خصوصی و دولتی عمم نمایند.
تاریخچه و عملکرد سازمانهای مردمنهاد
سازمانهای مردمنهاد پس از جن

جهانی دوم و در سال  1949بر ا سا

ماده  71من شور سازمان ملم متحد ایجاد شده که

واکنشی به نیاز برای نقش مشورتی سازمانهایی بود که نه دولتی بودند نه خصوصی  .نقش این سازمانها در توسحه جهان بحد
از جن

جهانی دوم ب سیار مهم بوده ،آنها عموماً نقش قابمتوجهی در سیا ستهای ملی ،فحالیتهای اقت صادی و اجتماعی و

همچنین ارزیابی و درك مشکات در مسا م ملی و بینالمللی از قبیم محضات بشری ،سیاسی ،حقوق زنان ،توسحه اقتصادی،
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دموکرا سی ،ایمن سازی ،بهدا شت و درمان و محیطزی ست دارا ه ستند ( شهاب وهمکاران ). 1393،سازمانهای غیردولتی ،از
طریق میانجیگری میان بخشهای عمومی و خصوصی ،تمام سازمانهای مدنی را پوشش میدهند به که طور آزادانه بر اسا
اراده شهروندان تشکیم می شود (  )Selznick, 2013سازمانهای مردمنهاد ،سازمانهایی باشخصیت حقیقی مستقم ،غیردولتی
و غیرانتفاعیاند که برای انجام فحالیتهای داوطلبانه با گرایشهای غیرساایاساای بر اسااا

قانون ،اساااساانامه مدرن رعایت

چارچوب موضااوع کشااور و مفاد آییننامههای اجرایی فحالیت میکنند (جالی و همکاران). 1394 ،در زبان و ادبیات فارساای
اصطاح  Non Governmental Organizationبهصورت اختصاری  NGOبا مفهوم سازمانی که بدون وابستگیهای اداری
و مالی به دولت برای تأمین منافع عمومی فحالیت میکند مطرح میکند و درنهایت محادل سااازمانهای مردمنهاد بهصااورت
اخت صاری « سمن » به ت صویب ر سید )چکنی و ح سنی ) . 1397 ،سازمانهای غیردولتی یا سمنها ( سازمانهای مردمنهاد) در
رایجترین تحریف به سااازمانهای خصااوصاای اشاااره دارد که برای رفع گرفتاریها و آالم مردم و ارتقای سااطح زندگی ایجاد
میشااوند و در کاهش محضااات اجتماعی نقش اساااساای بر عهدهدارند .سااازمانهای غیردولتی گروههای داوطلبانه فردی یا
ساااازمانی عمدت ًا غیرانتفاعی هساااتند که محمو ًال وابساااته به هیب دولتی نبوده در و ساااطح محلی ،ملی یا بینالمللی برای
خدمترسااانی و یا ساایاسااتگذاری عمومی شااکمگرفتهاند (رازقی و لطفی خاچکی ). 1397 ،سااازمانهای مردمنهاد بهعنوان
سازمانهای غیرر سمی در هر نظام اجتماعی باهدف جلب م شارکت مردم در تحیین سرنو شت خود از طریق توانمند سازی در
ابحاد اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی و سیا سی میتوانند نقش مؤثری را ایفا نمایند ( ر ضایی و همکاران ). 1397 ،ارا ه تحریفی
جامع از ساااازمانهای مردمنهاد قدری مشاااکم اسااات زیرا این ساااازمانها افزون بر کارهای متحدد ( همچون حقوق بشااار،
محیطزیست ،توسحه و  )..دارای منشأ پیدایش متحدد نیز است .تحاریف متحددی از سازمانهای مردمنهاد بهعممآمده که برخی
ویژگی « خ صو صی بودن و » برخی « غیرانتفاعی بودن را » مطرح کردهاند (چکنی و ح سنی ). 1397 ،یکی از دالیم این امر
این ا ست که سازمانهای غیردولتی گروهی متنوع از سازمانها ه ستند که از تحمیم دادن ،از گروههای غیرر سمی کوچک تا
سازمانهای رسمی بزره دفاع میکنند .سازمانهای غیردولتی نقشهای متفاوتی ایفا میکنند و اشکال مختلف را درون جوامع
 ،مختلف در و جوامع مختلف دارند (لو یس ( 2010,سازمانهای مردمنهاد ،متشکم از گروهی از افراد داوطلب است که بدون
وابسااتگی به دولت به و صااورت غیرانتفاعی و عامالمنفحه با تشااکیات سااازمانیافته ،در جهت اهداف و موضااوعات متنوع
فرهنگی ،اجتماعی ،خیریهای ،تخصصی و صنفی فحالیت میکنند ( فیروزآبادی و جحفری).1395 ،
ویژگیهای سازمانهای مردمنهاد
ساااازمانهای غیردولتی و مردمنهاد ( سااامن ها) ،جمحیتها ،گروهها و نهادهای انساااانی خودجوش و برآمده از بطن جامحه
عمومی فحالیت میکنند وبرترین امتیاز عامه ه ستند که با فحالیتهای غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفع مح ضات اجتماعی
فحالیت می کنند.سااازمانهای مردمنهاد ازجمله سااازمانهای مدنی ،تازه تأساایس و نوپایی هسااتند که با مشااارکت داوطلبانه
شاااهروندانا دارای انگیزه ،برای فحالیت گروهی در قالب یک ساااازمان باهدف خدمت برای توساااحه و رفاه اجتماعی فحالیت
گردیدهاند (وروایی و همکاران ). 1395 ،نکته قابمتوجه در خ صوص ویژگیهای سازمانهای مردمنهاد این ا ست که هرچند
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این سازمان ها از نظر منشأ پیدایش و اهداف و همچنین عرصههای فحالیت جغرافیای و عملکرد با یکدیگر جمع نمیشوند اما
عمدتاً دارای ویژگیهای زیر هستند (چکنی و حسنی(1397 ،
•داوطلبانه :

این سااازمانها را مردم بهصااورت داوطلبانه به وجود میآورند .عضااو پذیرند و برای عضااویت در آنها شاارایط خاصاای جز
پذیرش مفاد اساسنامه و عاقهمندی در آن سازمان وجود ندارد.
•خودگردانی :

ساااازمانهای غیردولتی ،ازنظر مالی خودگردان هساااتند .هرچند امکان دارد از دولت ،افراد خیر و ساااازمانهای بینالمللی و
...کمکهایی دریافت کنند .بااینحال این کمکها نباید موجبات وابستگی آنها را به منابع کمککننده فراهم کند.
•مدیریت دموکراتیک و مشارکتی :

ماهیت مردمی سازمانهای غیردولتای اقتضاا مای کناد کاه فرایناد اداره آن از پاایین باه بااال و مشاارکتی باشاد ایان ویژگای
سبب می شاود کاه اعضاا هماواره بار عملکارد مادیران نظاارت داشاته و مادیران پاساخگوی عملکردشاان در برابار اعضاا
باشند(مرادی.(1394 ،

•ویژگی غیردولتی:
عدم وابساااتگی به دولت و نهادهای حاکمیتی ،عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسااایس ،اداره و اساااتمرار ،عدم
فحالیت مقامات و م سلوالن و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با ا ستفاده از جایگاه حقوقی خود بهعنوان مؤ سس یا ع ضو (
چکنی و حسنی).1397 ،
•ویژگی غیرانتفاعی:
"سااازمان غیرانتفاعی" اغلب در ایاالتمتحده آمریکا اسااتفاده میشااود ،جایی که بازار غالب اساات و جایی که سااازمانهای
شهروندی با مزایای مالی پاداش میگیرند (لو یس .( 2010 ،بدین محنی که د ست یافتن به درآمد و سود و انجام فحالیتهای
تجاری ،صنفی و انتفاعی به منظور تق سیم منافع بین اع ضای  ،مؤ س سان ،مدیران و کارکنان هدف سازمان نبا شد ،هرچند که این
ویژگی ،سازمان مردمنهاد را از دستیابی به درآمد برای اداره امور خود بازنمیدارد (شهاب و همکاران.(1393 ،

•ویژگی غیرسیاسی :این سازمانها افزون بر غیرانتفاعی بودن ،غیرسیاسی هم هستند ورود سمنها به کارهای سیاسی نهتنها
موجب دور شدن آنها از اهداف اصلی سازمان خواهد بود ،بلکه آنها را بسان احزاب سیاسی محرفی خواهد کرد پس ویژگی
بارز دیگر این سازمانها غیرسیاسی بودن است (رمضانی قوامآبادی)1394 ،
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طبقهبندی تشکلهای داوطلب مردمی در ایران
سازمانهای غیردولتااای را میتوان ازنظر جهتگیری ،ساااطح عملیاااات ،دامنه فحالیت ،موضاااوع و نوع فحالیت و گروههای
هدف طبقهبندی نمود:

 )1سازمانهای غیردولتی ازنظر جهتگیری« :الف-جهتگیاری خیرخواهاناه« :ایان نوع سازمانها اغلب در فحالیتهای
پدرس ااالرانه از ب ااال ب اه پایی ان ،درگی ار میشوند و ب اه هدای ات فحالیتهایی از قبی ام ب ارآوردن نیازه اای فق ارا،
توزیع خوراك ،پوشاااك یااا دارو ،تدارك مسااکن ،حممونقم ،مدرسااه میپردازند .چنیاان سازمانهایی ممکاان
اس ات در جری اان مصا اب طبیحی و انسانساخت نی از ،فحالیتهای ام ادادی ب اه عهده بگیرن اد؛ «ب -جهتگیری
خدمات« :فحالیات ایان دساته از سازمانهای غیردولتای در حاوزه بهداشات ،برنامهریزی خاناواده و یاا خدماات
آموزشای تحریاف میشود کاه در ایان فحالیتها ساازمان مربوطاه برنامه را طراحای میکند و انتظاار میرود کاه
م اردم در اج ارای آن و نیز دریافت خدمات مش اارکت کنند؛ « پ -جهتگیری مش اارکتی« :در ای ان جهتگیری
ماردم محلای باا کمکهای نقادی ،ابزار کار ،زمیان ،ماواد ،نیاروی انساانی و غیاره در پروژههای خودیاار درگیر
میشوند .در پروژههای توساحه محلی ،مشاارکت با تحریاف نیاز شاروع میشود و در مراحام برنامهریزی و اجارا
اداماه مییابد .تحاونیها اغلاب جهتگیری مشاارکتی دارناد؛«ت -جهتگیری توانمندساازی«  :هادف این دساته
از سازمانها ،عاوه بار کمک به مردم فقیار بارای درك شفافتر عوامام اجتماعی ،سیاسای و اقتصاادی ،تقویات
آگاهای آناان از قدرت بالقوهشان بارای کنتارل زندگای خود میباشد.

 )2سازمانهای غیردولتی ازنظر س اطح عملی اات «:ال اف -سازمانهای محط اوف ب اه اجتم ااع محل ای«  :ای ان ن اوع
سازمانها از ابتکارهاااای خاااود ماااردم نشاااأت میگیرند .باشگاههای ورزشااای ،سازمانهای زنان ،سازمانهای
همساایگی و سازمانهای مذهبای یاا آموزشای را شاامم میشوند و از تناوع زیاادی برخوردارناد کاه تحادادی از
آنها از س اوی سازمانهای غیردولتی مل ای ی اا بینالمللی ی اا کارگزاریهای دوجانبه حمای ات میشوند و برخ ای
دیگار از آنها از کماک خارجای(دیگاران )بینیازند .تحادادی از آنها بارای ارتقاای آگاهای فقارای شاهری یاا
کمک ب اه آن اان در فه ام حقوقشان ب ارای دس اتیابی به خدمات موردنیاز فحالی ات میکنند .سازمانهای محطوف ب اه
اجتماع محل ای ،طبق س اند ، UNDP2000ب اه سازمانهایی گفت اه میشود که محموال توس اط داوطلب اان تجهی از
میشوند ،بومای ،یحنای متکی به سنتها یا کارآفریناان اجتماعای درون اجتماع محلی هساتند ،کوچک ،غیررسامی
و متک ای ب ار مناب اع خ اود میباشند .ای ان سازمانها با مناف اع دوجانبه ،اغلب بهمنظور بهب اود درآمد اعضای خود
تأسیسشده و دربرگیرناااده فقااارا و افاااراد فاقاااد قدرت اسااات) (UNDP,8. Ibid, P؛ »ب -سازمانهای شاااهر
مقی اا « :سازمانهای غیردولت ای را ک اه در مقی اا

ی اک ش اهر فح اال هس اتند در برمیگیرد .برخ ای از ای ان

سازمانها باه خاطار اهداف دیگاری شکمگرفتهاند و بهعنوان یکای از فحالیتهای خاود در کماک به فقارا درگیر
می شوند ،درحالیکه برخی دیگاااار از آنها صرفاً باهدف کمااااک بااااه فقرا راهاندازی شدهاند؛ «پ -سازمانهای
غیردولتااای ملااای»  :این نوع سازمانها ،در محااادوده یک کشاااور فحالیت میکنند .سازمانهای غیردولتی ملی از
ساااطحی میانی حکایت دارند و بهعنوان سازمانهای فرامحلااای ،تحااادادی از سازمانهای غیردولتی محلی را کاااه
اهااداف کموبیش مشااابهی دارند گاارد هم میآورند .سازمانهای غیردولتی ملاای ،سازمانهایی از قبیاام کمیتااه
بینالمللی صلیب س ارخ و سازمانهای حرفهای و غی اره را ش اامم میشوند .جمحیت هالاحمر و جبهه س ابز ایران
از این نوع سازمانها هساتند؛ «ت -سازمانهای بینالمللی» :سازمانهایی هستند کاه حاوزه خود را عاوه بر کشاور
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مبدأ در س اایر نقاه دنی اا نی از بهعنوان کش اورهای تح ات پوش اش تحریف میکند .ای ان سازمانها در نوع خ اود
اغلاااب کارگزاران قاااوی و مؤثری هساااتند .چنیااان سازمانهایی نوعادر کشاااورهای توسحهیافته اداره و رهباااری
میشوند و عملیاات خود را در بیش از یک کشاور درحالتوسحه انجاام میدهند))10.cousins wilim . Ibid
 )3طبقهبندی سازمانهای غیردولتااای ازنظر دامناااه فحالیااات :مسااااجد ،تکایاااا ،هیلتهای مذهبااای و قهوهخانهها را
نهادهاااااای غیردولتای سانتی قدیمای میدانند و پسازآن صندوقهای قرضالحسنه ،خیریهها ،انجمنهای اسامی
و حت ای دورههای فارغالتحصیلی در دوران بحدت ار و س اپس اتحادیهها ،اصن ااف و نظامهای صنف ای و مهندس ای و
غی اره ،شکمهای جدیدت ار س اازمان های غیردولت ای ی اا مردمنهاد میباشند .بنابرای ان سازمانهای غیردولت ای را ب اه
لحااظ قدمات و ناوع و دامناه فحالیت باه دو گاروه سانتی و مادرن طبقهبندی میکنند »الف -تشکمهای سانتی :

«داشاتن ارتباه مساتحکم و ماداوم با ماردم؛ اتکا به کمکهای مردمی و خصوصی بارای تأمیان نیازهاای مالای؛
تأکید ب ار نیازه اای مبرم م اردم؛ ارا اه خدم اات مش اخص و ملم او ؛ مقاوم ات و دوام در براب ار فش اارها و
محدودیتهای دولتی و محیطی )ب اا ات اکا به نی اروی ایم اانی مذهب ای(؛»ب-تش اکلهای نوی ان )م ادرن)« :ازنظر
تحاداد رو به افزایش هساتند؛ اکثراً اتاکا و وابساتگی زیاادی باه دولت دارند؛ بیشاتر به روندهاای بینالمللی تکیه
میکنند و کمتر به نیازه اای م اردم؛ برخ ای از آنها از ظرفیتهای باالی فنی برخ اوردار هس اتند؛ اکث ار آنها ب اا
زباان و رفتاار دولات و مؤسسههای بینالمللی آشانا هساتند .موضاوع و ناوع فحالیات سازمانهای غیردولتای و
گروههای ه ادف آنها از تن اوع بس ایار زی اادی برخ اوردار اس ات :کارگزاریهای ام ادادی و رفاه ای؛ سازمانهای
نوآور فنی ؛ پیمان اکاران خدم اات عموم ای؛ کارگزاریهای توس احه مردم ای ؛ سازمانهای خودج اوش توس احه؛
گروهها و شبکههای مدافاع(صداقت نوری،حسین )1393،
با گ سترش سازمانهای مردمنهاد،م شارکت افراد جامحه در فرایند تو سحه تقویت می شود که این م شارکت ،موجب افزایش و
ارتقای ساااطح آگاهی اجتماعی و فرهن

پذیری افراد جامحه و تمرینی برای کار گروهی وزندگی جمحی توام با آزادی و

دموکرا سی خواهد شد.از طرف دیگر هدفهای مربوه به اهداف کوچک سازی دولتها ،توانمند سازی مردم،افزایش سرمایه
اجتماعی در بین همه اق شار و طبقات جامحه و کارآمد تر سازی نظام اقت صادی،بهینه سازی فرآیندهای برنامهریزی و عملیاتیتر
سازی برنامهها و مقابله با آ سیبها و ف سادها،به نحوی منا سبتر و کمهزینهتری با م شارکت واقحی و مؤثر گروههای هرچه
وسیعتری از مردم برآورده خواهد شد که همه از اهداف توسحه میباشد (.امیرانی مه ه ؛ظرفیان ش)1382،
اجتماعات ساکن هدف ا صلی و درواقع گزینه ا صلی در فرآیند ظرفیت سازی به شمار میروند.در بی شتر برنامهها و طرحهای
توسحه محلی ،از فرآیند ظرفیتسازی در اجتماعات محلی ،تحت عنوان ظرفیتسازی اجتماعمحور نامبرده میشود .اجتماعات
محلی ساکن در سکونتگاههای غیرر سمی مثم سایر شهروندان در شهر دارای ظرفیتهایی برای تو سحه میبا شند و بدون
ظرفیت نی ستند.لیکن اغلب نیازمند تقویت و گ سترش میبا شند .زمانی ظرفیت سازی مطرح میگردد که گروهی از اجتماعات
محلی در شااهر از قدرت و توان کافی برای تحرك بخشاای به منابع و ساارمایههای درونی و درواقع اسااتفاده از اسااتحدادها و
مهارتهای برخوردار نبوده و درنتیجه گروههای دیگر به مزیتهای بی شتری د ست مییابند.درواقع اجتماعات محلی باید برای
د ستیابی به حقوق خود درزمینه م سا م سیا سی ،اجتماعی ،اقت صادی ،فرهنگی و مدیریتی آگاهی یابند و بر دان ستههای خود،
مهارتهای خود درزمینه حم مسااا م محیطی و ارتقای شاارایط زیسااتی خود بیفزایند .از راهبردهای اصاالی و عملیاتی در این
485

جغرافیا و روابط انسانی ،زمستان  ،1400دوره 4شماره4

بخش عبارت خواهد بود از افزایش تساااهیات دساااترسااای به آموزش همگانی و یادگیری در حین انجام برنامههای ارتقای
توانمندی اجتماع محلی و ارتقای بخشی محات که خود زمینهای برای ظرفیتسازی خواهد بود.

چارچوب قانونی

کاااااارکااااا اااااا
آموزشدیده

و نهادی
حمایتکننده

هاد مؤثر

راهبرد
ظرفیتسازی
محلی

ظرفیت برای
توسعه

شکم :2-3-1ظرفیت برای توسحه

منبع HIS and DPU,1996,p1 :

هند ،پرو ،بولیوی و آفریقای جنوبی ازجمله ک شورهاییاند که درزمینهی ظرفیت سازی اجتماعمحور تجارب ارز شمندی را به
د ست آوردهاند.در این زمینه ا شاره کوتاهی به عملکرد تجربه مجریان برنامه ظرفیت سازی در شهر کوچک آلیس در آفریقای
جنوبی بیارتباه با موضوع نخواهد بود .در این شهر برای ظرفیتسازی در نهادهای ادارهکننده محلی ،نهادهای اجتماعمحور و
سرمایهگذاران محلی و فرو شندگان م صالح عمرانی و ساختمانی ،در یک کار جمحی اقدام به تهیه طرحی اجرایی برای کاهش
م شکات سکونتگاههای م سللهدار نمودند .طی مراحم مختلف این طرح ،کارگاههایی برای آموزش عنا صر نامبرده برای نحوه
کمک به کاهش مشکات محات مسللهدار شهر ،تشکیم میگردید .و اخیراً" در شهر آلیس نهادی با مسلولیتپذیری بیشتر در
شناخت نیازها و م سا م محات م سللهدار انتخاب گردیده ا ست که در ارتباه کامم با عنا صر کلیدی سامانه ظرفیت سازی به
و ظایف تحریفشاااده خود ع مم می ن ما ید .این فرآی ند با ح ما یت مالی و داوطل با نه اجت ما عات محلی تساااه یم گرد یده
است)(Ibid,1996,HIS and DPU

از مهمترین پیشنیازها در راهبرد ظرفیت سازی برای تو سحه ظرفیت جهت ارتقای کیفیت زندگی و ارتقای بخ شی به و ضحیت
سکونتگاههای غیررسمی مدنظر قرار دارد عبارتاند از:
- 1ساکنانی که مایم به مشارکت و درگیری هستند.
- 2مهارتها ،دانش و تواناییهای ساکنین.
- 3پذیرش تنوع ساختار اجتماعی.
- 4فهم و درك ارزشها و تاریخ اجتماعی ساکنین.
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- 5قابلیت شناسایی و تشخیص فرصتها.
- 6ایجاد انگیزش برای ابتکار عمم در اقدامات.
- 7نهادهای حمایتکننده جهت ارا ه خدمات و زیرساختها و منابع.
- 8منابع مالی اقتصادی.
- 9مدیریت اجتماع محلی.
- 10سازماندهی اجتماع محلی.
- 11همکاری بین سازمانی و شبکه اجتماعی .
- 12انحطافپذیری و تنوع در استفاده از رویکردها.
- 13قدردانی از همکاری کنندگان و تجلیم از موفقیتها.
- 14تشااویق و حمایت از مردم و نهادهای جدید که برای گسااترش منابع انرژی در فرآیند ظرفیتسااازی واردشااده و تاش
میکنند.
- 15ایجاد یک ارتباه قوی در فرآیند تبادل ،انتقال و ارا ه اطاعات )(Peizer,2005

ظرفیتسااازی تنها با ارتقا سااطح آموزشها و مهارتها منجر به ارتقای کیفیت زندگی و شاارایط سااکونت در سااکونتگاههای
غیرر سمی نخواهد گردید .آموزش بخ شی از این فرآیند ا ست و کار ا صلی مربوه به کار گروهی  ،م شارکت فحاالنه و مطالبه
گری مستمر ساکنان حاشیه نشین خواهد بود.
پیشینه تحقیق

نیمه دوم دهه  1370را می توان سرآغاز م شارکت و توجه سازمان عمران و به سازی شهری (وزارت م سکن و شهر سازی) به
احیای بافتهای فر سوده و ناکارآمد شهری و ازجمله ا سکان غیرر سمی دان ست .همکاری با بانک جهانی در چارچوب پروژه
به سازی شهری و ا صاحات ساختاری بخش م سکن تدوین شد که دارای دو بخش به سازی و توانمند سازی سکونتگاههای
غیررسمی و ظرفیتسازی برنامه راهبردی مسکن در سطح ملی است .در بخش بهسازی شهری اهدافی مانند بهسازی کالبدی،
توانمند سازی محله و ساکنان مدنظر قرار گرفت و در بخش ا صاحات ساختاری تحدیم قوانین و مقررات بخش م سکن و
تأمین مالی و تخصیص یارانهها هدف قرار گرفت.
در این میان ،نیمه اول دهه  1380به دلیم ورود طرحهای مرسوم به توانمندسازی به عرصه برنامهریزی شهری ،مهمترین دوره
در را ستای مدیریت حا شیهن شینی در ک شور ا ست .این طرح ها در شهرهای دارای م شکم ا سکان غیرر سمی تو سط وزارت
مسکن و شهرسازی و ستاد ملی و استانی توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی تهیه و با الگویی مشارکتی اجرا
می شوند .این طرحها با تأکید بر دیدگاه شهر نگر و برگرفته از طرح بانک جهانی تحت عنوان راهبرد تو سحه شهری یا CDS
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است .به این محنا که میبایست تمامی محله های فرودست شهری یا فقیرنشین در کم شهر و در ارتباه عملکردی با کم شهر
تحلیم و شنا سایی شوند .سپس بر ا سا

اولویت طرحهای ساماندهی بهمثابه بخ شی از هدف عمومی نیم به شهری مولد و

فراگیر ،از جنبه های اقتصاااادی ،اجتماعی و کالبدی تحریف شاااوند .درمجموع گزارش مطالحات امکانسااانجی طرح های
توانمندسازی و دیگر مطالحات موازی در یک دهه اخیر نشاندهنده بهبود نسبی محات فقیرنشین شهری است؛ اما آنچه بسیار
حا ز اهمیت است ،گسترش فقر نسبی و نابسامانیهای اجتماعی در شهرهاست (کارگر ،بهمن ،سرور ،رحیم .)1390،
الوانی ( )1387در پژوهش خود با عنوان بررسی نقش سازمانهای غیردولتی بر توسحه ضمن بیاااان مفهاااوم وماهیااات اناااواع
سازمانهای غیردولتی ،نقش آنها در توسحه تشریح و مدیریت اثربخش این سازمان ها توصیف شده است .این پ اژوهش نش اان
داد همکاری مردم با هم و با دولت و بخش خصوصی می تواند بسترساز توسحه و رشد جامحه باشند.
رضااا ی تبار ،در سااال ( )1388در تحقیقی با عنوان طراحی و تبیین الگوی تحاملی سااازمان های مردم نهاد با کمیته امداد امام
خمینی(ره) به منظور افزایش بهره وری خدمات حمایتی به محرومین و اق شار آ سیب پذیر ،با روش تو صیفی ضمن برر سی
م شاهدات میدانی و انجام م صاحبه های عمیق و نظرخواهی از خبرگان م سلول بخش ارا ه خدمات حمایتی ک شور ،بر ا ستفاده
بهینه از ظرفیت ها و تجارب خیریه های موجود و ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد واب سته به عامه
مردم ،شامم تشکم های داوطلبانه حمایتی محله محور و تشکم های خودجوش حمایتی فامیلی و صنفی تأکید داشته است
شیخ االسام نیز در سال ()1389نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی زنان در محرض آسیب های اجتماعی را با نمونه
آماری متشاکم از هفت سامن فحال در حوزه زنان بررسای نمود .نتایج حاصام از تحلیم نشاان داده اسات ،دو عامم آموزش
مهارتهای زندگی و آموزش کارآفرینی در توانمندسازی زنان در محرض آسیب های اجتماعی مؤثر هستند
جوانی و همکاران()1395در پژوهش خود با عنوان وضااحیت سااازمان های مردم نهاد در روسااتاها:فرایند شااکم،گیری،آثار و
پیامدها (منطقه مورد مطالحه شهرستان رشتخوار)،ب اه مش اکات پیش روی سازمان های مردم نهاد در مناطق روستایی پرداخته
وعدم درك کامم مردم از ک اارکرد س امن در روس اتاها ،کمب اود بودجه ،وجود فقر فرهنگی ،تجربه ناموفق سمن های قبلی و
دیدگاه منفی به سمن هاا در منااطق روساتایی رابطاه محنااداری وجود دارد
نیکخواه و رضوان( )2010در پژوهشی با عنوان نقش سازمان های غیر دولتی در تق وی ات توانمن ادی ب ارای توس احه پای ادار
جامحه مطالحه سازمانهای مردم نهاد درکشور مالزی نشان دادند ،که سازمانهای مردم نهاد می توانند با دعوت به مشارکت بااااا
برنامه ریزی و ارزیابی ،اعتماد به نفس،ابتکار عمم و ظرفیت سااازی می توانند در بلندمدت به توانمندسااازی اقتصااادی کمک
کنناد و حاصم توانمندسازی توسحه پایدار خواهد بود.
نوعی و س ااجع ( )2011در پ اژوهش خ اود ب اا عن اوان نقش سازمانهای غیردولتی(سمن ها) در توسحه پایدارنشان دادند بهره
گیری از استحداد و ت اوان و حض اور فحاالن اه م اردم در مشارکت در مراحم توسحه اشاره شده است و فرایند توسحه وقتی با
ثبات و موفقیت همراه می دانند کاه باا افازایش مشاارکت مردم توأم باشد
نتایج پژوهش آناپاما و م اورتی ( )2011در خص اوص رویک ارد س اازمان ه اای مردم نهاد در ترویج توسحه پایدار جامحه بر
روی منطقه رادو در هندوساااتان نشاااان داد که ساااازمان های مردم نهاد در آمااااااوزش و آگاهی دادن به مردم در زمینه ها
بهداشت،ریشه کنی فقر،توسحه روستایی ،تبحیض جنسیتی و کسب درآمد نقش باه سازایی داشته اند
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مقاله حیدرنیا()2014با عنوان نقش و عملکرد سازمان مردم نهاد در حفظ و ارتقای سامت جامحه اشاره کرد .نتایج ها پژوهش،
سمن های( سازمان مردم نهاد) را به عنوان نظام پنهان سامت جامحه محرفی کرده و ه شدار میدهد که عدم ا ستفاده دولت از
ظرفیت های این سازمانها به محنی کند شدن روند توسحه سامت جامحه می شود
استنیانگا و و همکاران()2016در پژوهشی با عنوان نقش سازمان های غیردولتااای در توساااحه اجتمااااعی در کشاااورهای در
حاال توسحه نشان دادند در چالش های توسحه اجتماعی همه بازیگران دولت ،دانشگاه ،صانحت ،بخاش خصوصای ،جامحاه
م ادنی وجوامع بین المللی باید به عنوان تیم عمم کنند و سازمانهای غیردولتی باعث ایجاد آگاهی در همه ذینفحان خواهد بود
و ایان سازمانها در آموزش و پرورش تمامی بازیگران نقشی مهم ایفا می کنند.
بودییانتینی ( )2017در پژوهشی با عنوان توانمندسازی جامحه در برنامه اسکان خودسرانه در کشاورهای در حاال توسحه نشان
داد که مشارکت مردم و دولت ،اقدامات راهبردیدر راستای توانمند سازی فقرا نقشی مهم ایفا می کنند

تجارب کشورها :
بررسی تجارب سایر کشورها نیز حاکی از اهمیت جایگاه رویکردهای اجتماع محور درمطالحات اسکان غیر رسمی
است.مطالحات بین

در بنگادش نشان می دهدکه هدف اصلی چنین رویکردی در عرصه مدیریت شهری ،نیم به ایجاد شهرهای

پایدار از طریق تاثیرگذاری مثبت و ارتقای کیفیت زندگی گروه های کم درآمد و آسیب پذیر اجتماعی است .در این رهگذر با
بهره گیری از جذب خاقیت ها و سرمایه های اجتماعی و اقتصادی آنان در قالب توانمندسازی،امکان تحقق اهداف کان
توسحه و افزایش سرمایه اجتماعی فراهم می آید .نتایج مطالحات بانک جهانی در کشورهای در حال توسحه حاکی از آن است
که هدف اصلی در رویکردهای اجتماع محور به کارگیری سرمایه اجتماعی و انسانی و ظرفیت سازی در تشکیم و گسترش آن
در ارتباه با بهبود شرایط اقتصادی است( .مانفم)2010،
برای فقرا ،سرمایه .نتایج پروژه کاهش فقر شهری در قالب بر نامه های اجتماع محوردر پاناما (جهان بهتر برای همه) :نیز بیانگر
آن است که در برخی کشورهای در حال توسحه ،تاش قشر کم درآمد در حاشیه اقتصاد دایمی فقدان تاثیر آموزشی ،بهداشتی،
مسکن مناسب امنیت فردی درآمد منظم از مهم کافی را شامم می شود.
نتایج گروه مطالحات برنامه ریزی وتوسحه شهری در دانشگاه مینی زوتا در آمریکا نشان می دهدکه برنامه ریزی اجتماع محور
میتواند منجر به ارتقای پاسخگویی به صدای فقرا ،برقراری پیوند و رابطه بین آنها با نهادهای اداره محلی و افزایش دسترسی
فقرا به فرآیندهای اداره محلی شود در واقع تداوم و استمرار رویکرد توسحه اجتماع محور در بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی
به یک چارچوب نهادی که منجر به تقویت و بازساخت عملکردی نهاد مدیریت محلی منجرمیشود ( .کرایو)2010،
نتایج مطالحات« ساور » در هند نشان می دهد که توانمندی سازی اجتماع محلی ،سبب دسترسی به فرصت های اشتغال ،درآمد
و مشارکت موثر در طرح های شهری شده است( .ساویر)2010،
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مطالحات «آکایو» در آفریقای جنوبی حاکی از آن است برنامه ریزی اجتماع محور توجه به صدای فقرای شهری و به نوعی
سرمایه گذاری در خدمات وزیر ساخت های اجتماعی محات فقیر نشین را فراهم می آورد (.آکایو)2010،
« بای کال » در مطالحات خود بر روی اجتماعات فقیر نشین اندونزی یادآور می شود که برنامه ریزی اجتماع محور در پروژه
های آبرسانی ،حفر فاضاب ،دسترسی به توزیع آب ،مبارزه با بیماریهای بومی بسیار موفق بوده است( .بایکال(2010،
روش تحقیق :

تحقیق حاااضااار ،از جنبااد هاادف ،در زمر تحقیقااات توساااحااه ای و کاااربردی قرار میگیرد و روش انجااام آن
توصااایفی -تحلیلی اساااات .با تو جه به ماه یت و نوع موضاااوع مورد م طال حه ،گردآوری اطا عات بر مب نای روش
ک تاب خان های و اسااا نادی بوده اساااات .کاربردی بودن این پژوهش میتوا ند ارا ه ده نده روشااا های قا بم اسااات فاده در
توانمند سااازی ساااکنان حاشاایه نشااین باشااد و اسااتفاده از نتایج این تحقیق و بررساایهای انجام شااده باعث بهبود شاارایط
موجود و ارا ه راهحم های مفید در اینگونه موضوعات گردد
یافته های تحقیق:
موارد زیر به عنوان عوامم کلیدی ایفای نقش مطلوب همکاری و مشااارکت سااازمان های مردم نهاد در راسااتای توانمند سااازی ساااکنان
مناطق حاشیه نشین می باشند

شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیر گذار
جامحه مدنی نه در ک شورهای تو سحهیافته و نه در ک شورهای درحالتو سحه پدیدهای تازه نی ست ،اما در سالهای اخیر مفهوم
جامحه مدنی بهطور عام و دموکراسی بهطور خاص مورداستفاده قرارگرفته است .واژه جامحه مدنی ،از سنت لیبرالیسم به وسیله
جان الك برای تشریح انفکاك جامحه از دولت ظهور کرده است  .این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم بهمنظور وجه تمایز
بین دولت و جامحه گسااترشیافته اساات( شااکوری . ) 1390،جامحه مدنی مجموعه ویژگیهای از نهادهای مختلف غیردولتی
ا ست که میتواند مانع از ت سلط دولت بر جامحه و فحال سازی سایر بخشهای جامحه شود (ذوالفقاری و همکاران). 1396 ،
موضوع جامحه مدنی ،از هزاران سال پیش آغازشده و هنوز در محافم اندیشمندان جهان ادامه دارد که این نشانگر آرمانگرایی
و کوشااش انسااانها ،برای دساات یافتن به جامحهای متحالی اساات (ملکزاده و هاشاامی ). 1395 ،سااازمانهای جامحه مدنی
مشارکت مردم در فحالیتهای اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آنها را از طریق سازماندهی در گروههای قدرتمند برای
تأثیرگذاری بر فرایند خطمشی گذاری تقویت میکند( رزمی و همکاران) 1394 ،دریک جامحه دموکراتیک ،مشارکت یا صدای
شهروندان در انتخاب یک دولت پیششره هر دموکراسی است )(Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. 2016
جامحااه ماادنی مجموعااههااایی از نهادهااای فحااال ماادنی و تشااکمهااای صاانفی ،اجتماااعی و سیاساای قانونمنااد و مسااتقم
است ،که منحکسکننده دیدگاههای افراد جامحاه باه نظاام سیاسای حااکم و واساطه باین دولات و ماردم اسات .ایان نهادهاا
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ضااامن نهادینااه شاادن آزادی و بسااط مشااارکت مردماای هسااتند کااه در مهااار قاادرت خودکامااه نقااش اساساای را ایفااای
میکنند() khaniki& khojir ,2019
این نهادها میتوانندگروهها و انجمنهای حرفهای ،سازمانهای داوطلبانه و غیرانتفاعی ،مساجد ،نهادهای مدنی و همچنین
واحدهای جامحه محلی از قبیم شوراهای محلی باشند .این گروهها و انجمنها یک جامحه مدنی را شکم میدهند که در آن
افراد ماورای منافع شخصیشان و در جهت دغدغههای جامحه عمم میکنند .جامحه مدنی مکانی است که شهروندان میتوانند
از طریق آن با یکدیگر گفتمان داشته باشند .جامحه مدنی میتواند فاصله شهروندان را با حکومت کم کند ،آنها را نسبت به
مسا م سیاسی حسا

نماید و از غرق شدن آنها در فضای منفک شخصی جلوگیری به عمم آورد ( )Tahmasbi,2018

ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه
روح جامحه مدنی همان سرمایه اجتماعی است و انباشت سرمایه اجتماعی در فضای همدلی و اعتماد متقابم دولت و جامحه از
یک سو و همب ستگی و هم آفرینی بخشهای دولت ،جامحه مدنی و بازار از سوی دیگر پدیدار میگردد .سرمایه اجتماعی با
شاخصهایی همچون ،اعتماد ،آگاهی ،مشارکت ،شبکهها و هنجارها سنجیده میشود و در جامحهای که هر یک از شاخصهای
یادشااده در آن زیاد باشااد ،آن جامحه از ساارمایه اجتماعی باالیی برخوردار اساات( ) Rahbar and Haydari,2011جانمایه
سرمایه اجتماعی ،که ازنظر اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد  ،اعتماد است .اعتماد بخشی از سرمایه اجتماعی و شاید مهمترین
و اساااسایترین بخش آن نیز هساات .اعتماد عمومی آمادگی بالقوه شااهروندان برای همکاری با یکدیگر و نیز آمادگی آنها را
برای وارد شدن در کو ششهای مدنی ن شان میدهد( )khezri, 2006وجود سرمایه اجتماعی الزمه تحقق حکمرانی خوب از
طریق مشارکت نهادهای جامحه مدنی با دولت است .از دیدگاه پاتنام ،سرمایه اجتماعی نهفته در هنجارها و شبکههای مشارکت
مدنی پیششااره توسااحه اقتصااادی ،گسااترش فرهن

ساایاساای مردمساااالرانه و درنهایت حاکمیت کارآمد و مردمساااالرانه

ا ست( ) Ahmadi, 2013به باور رابرت پاتنام و سایر محققان سرمایه اجتماعی ،حجم وافری از سرمایه اجتماعی به ت شکیم
جامحه مدنی فشاارده خواهد انجامید که همگان آن را شااره الزم برای مردمساااالرانه فرض کردهاند پاتنام محتقد اساات تنها
درجایی که سرمایه اجتماعی بین گروهی از قوت زیادی برخوردار است ،میتوانیم شاهد وجود و تحدد نهادهای مختلف مدنی
و درنهایت موفقیت آن شهر ،محله یا جامحه باشیم؛ سنتهای قدرتمند مشارکت مدنی ) شرکت در انتخابات ،تحداد خوانندگان
روزنامهها ،عضااویت در گروههای ساارود مذهبی و محافم ادبی ،باشااگاههای نیکوکاران ،باشااگاههای فوتبال و )....بهعنوان
شاخصهای مهم سرمایه اجتماعی ،ایجاد گر جامحه مدنی قاااوی و درنتیجه ،نشانههای ماااوفقیت یک منطقاااه هستند(,2010
 ) Tajbakhshسرمایه اجتماعی نوعی اعتماد متقابم بین کن شگران مختلف جامحه ا ست که به آنان امکان میدهد تا از سایر
منابع و سرمایههای مادی و فیزیکی نزد یکدیگر بهراحتی استفاده کنند و با همکاری و همیاری یکدیگر جامحهای سالم و رشد
یافته را شکم دهند(  )Alvani, 2009هرگونه ت ضحیف یا سرکوب سرمایه اجتماعی و نهادها و گروههای جامحه مدنی باعث
می شود تا دولت ،کارآیی کافی را ندا شته با شد و جامحه گرفتار تو سحهنیافتگی و ف ساد شود .از دیدگاه پاتنام سرمایه اجتماعی
قوی و جامحه مدنی م ستحکم عامم ا صلی تو سحه اقت صادی و کارآمدی حکومت ا ست و فقدان سرمایه اجتماعی و کمبود
جامحه مدنی عامم ا صلی تو سحهنیافتگی اقت صادی و عدم کارآمدی حکومت به شمار میآید سرمایه اجتماعی بهمثابه اک سیر
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جامحه مدنی و جامحه مدنی قوی بهمثابه موتور متحرك فرآیند توساااحهیافتگی ،هر دو در پیوندی با دولت توساااحهگرا ،توان
پی شبرد تو سحه همهجانبه با کمترین هزینههای اجتماعی– سیا سی ممکن رادارند .از دیدگاه پیتر اوانز نیز دولتهای تو سحهگرا
روابط مستحکمی با تشکمهای جامحه مدنی ،فحاالن بخش خصوصی و محافم کسبوکار برقرار میکنند .بنابراین روابط دولت
و بازار و جام حه مدنی ی کدیگر را تکم یم و تقویت میکن ند و دو لت مدرن و جام حه مدنی پرتوان و ف حال همراه با بخش
خ صو صی قوی چرخه مکمم و واب سته به همدیگری برای شتاب بخ شیدن به آهن

تو سحه پایدار را در یک ک شور فراهم

میسازند)(Attar,2010

مشارکت شهروندان در فرآیند خطمشی گذاری عمومی(توانمند سازی حاشیه نشینی )
تاریخ حیات انسان تاریخ همکاری و مشارکت است .زمانی که نخستین بار انسان دریافت که میتواند برای تجمیع توان خود
بر مشکات فا ق آید مشارکت زاده شد .از انباشت تجربهی تاریخی بشر ،مشارکت در مفهوم امروزی خود متبلور شد .امروزه
مشارکت در بستر جامحه دموکراتیک و مدنی صورت میگیرد  .در جامحه مدنی تشکمهای مستقم از دولت در شرایط برابر و
برخوردار از اطاعات و امکانات مساوی زمینهی مشارکت افراد در امور مربوه به خودشان را فراهم میسازد(راهنما )1377،
موسسه تحقیقاتی ملم متحد ،مشارکت را کوششهای سازمانیافته برای افزایش کنترل بر منابع و نهادهای نظمدهنده در شرایط
اجتماعی محین از ساااوی برخی از گروهها و جنبشهایی که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم و مساااتثنای بودهاند
تحریف میکند .بر مبنای این تحریف توانمندساااازی گروههای محروم و جدا افتاده جهت ورود آنها به فرایند مشاااارکت در
ت صمیم سازی و نظارت بر امور مربوه به خود ،از اهمیتی فزاینده برخوردار ا ست .م شارکت کن شی ا ست که از رهگذر آن
شهروندان یک جامحه ،شرایط تحقق انتظارات خود را مهیا می سازد .م شارکت تحهدی فحاالنه ،آزادانه و م سلوالنه ا ست که
بهعنوان یکی از سازوکارهای اعمال قدرت از درون جامحه برمیخیزد(پور جحفر)1391،
یکی از م سا م عمده در خطم شی گذاری عمومی طرق م شارکت عمده مردم در فرایند خطم شی گذاری ا ست م شارکت عامه
مردم در تصمیمگیریها و اتخاذ خطمشیهای عمومی ،از گذشتههای بسیار دور موردتوجه علما و اندیشمندان مدیریت بوده و
همواره بهعنوان یکی از شاایوههای انسااجام اجتماعی محرفیشااده اساات ساایلزنیک در مقاله کاساایک خود تحت عنوان
سااازوکارهای جذب عوام تهدیدکننده )( Selznick, ,2013مشااارکت را تنها راه تن زدایی میان قدرت قانونی سااازمانها و
قدرت اجتماعی شاهروندان میداند او محتقد اسات هرگاه شاهروندان با مشاارکت جذب ساازمانهای دولتی شاوند از حالت
تهدیدی خارج شده و به صورت یک فرصت در کنار مدیران دولتی قرار میگیرند مشارکت عامه مردم در سازمانهای دولتی و
م سلله خطم شی گذاریهای عمومی بهنوعی دموکراتیزه شدن بنیادی منجر میگردد و شهروندان را از حالت بیتفاوتی ن سبت
به دولت خارج ساخته و آنها را محتقد به سرنو شت خود در جامحه می سازد دموکرا سی و مردم ساالری در مدیریت دولتی
متکی به گ سترده ساختن ایده م شارکت عامه مردم ا ست اگر اجازه دهیم شهروندان د ستی در حکومت دا شته با شند ،به آنان
فرصت بالنده شدن دادهایم و نیروی عظیمی را برای پیشبرد اهداف دولتی بسیج کردهایم (الوانی وشریف زاده) 1383،
اهداف مشارکت شهروندان را میتوان در پنج دسته خاصه بندی کرد:
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- 1کشف و شناخت مسا م عمومی؛ جستوجو برای یافتن مشکات و مسا م عمومی؛
- 2آموزش؛ آگاه شدن شهروندان از مسا م عمومی ؛
- 3سنجش دیدگاهها؛ اطاع از دیدگاهها و نظر شهروندان راجع به مسا م جامحه و راهحمهای آن؛
- 4انگیزش؛ ایجاد انگیزه در شهروندان برای تفکر در مورد مسا م جامحه و راهحم یابی ؛
- 5پذیرش و ایجاد مشروعیت عامه؛ ایجاد پذیرش در جامحه نسبت به خطمشیها و توجه به نرم های جامحه در خطمشی
گذاری(منبع :همان)

مراحم فرایند خطمشی گذاری و هدف از مشارکت شهروندان در هر یک از مراحم در جدول زیر آورده شده است:
جدول  .1مراحم فرایند خطمشی گذاری و هدف از مشارکت شهروندان
مراحم فرایند خطمشی گذاری
احسا

هدف مشارکت

مشکم

ادراك مشکم




آگاهی از مشکات به کمک مشارکت مردم

کمک گرفتن از عامه در ریشهیابی مشکات و آگاه ساختن آنان از مشکات

تحیین محیار سنجش

احصای راهحمها



یاریگرفتن از مردم در تحیین محیار سنجش



یاریگرفتن از مردم برای تدوین راهحمها



آگاه ساختن شهروندان از مسا م عمومی



ارزیابی راهحمها

آگاهی از دیدگاههای شهروندان راجع به مسا م عمومی و راهحم آنها



انتخاب اصلح و اخذ تصمیم

آگاهی از نرمهای جامحه در مورد راهحمها
آگاهی ساختن شهروندان از راهحمهای مشکات

آگاهی از میزان سازگاری راهحمها با نرمهای جامحه


انگیزش شهروندان در اجرای راهحم انتخابی



پذیرش شهروندان نسبت به راهحم انتخابی



تطبیق راهحم انتخابی با نرمهای جامحه

(منبع  :همان)
مراحل فرایند خطمشی گذاری در ارتقاء بخشی کیفیت زندگی سکونتگاههای غیررسمی
مراحم فرایند خطمشی گذاری صحیح و باکیفیت در ارتقای بخشی کیفیت زندگی سکونتگاههای غیررسمی شامم مراحم زیر
است :
 .1شناسایی مشکات سکونتگاههای غیررسمی توسط شهروندان حاشیهنشین و گروههای ذینفوذ محلی
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 .2انتخاب راهحم منطقی  :شهروندان حاشیهنشین و گروههای ذینفوذ با گفتمان سازنده راهحم منطقی و عقایی پیدا
کنند.
 .3نقش تأثیرگذار گروههای ذینفوذ  :راهحم انتخابی برگزیده را با نمایندگان مجلس و دولت بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم از طریق )تلفنی ،نامه ،ایمیم ،نوشتن مقاله و پایاننامه در این خصوص  ،کمپین  ،هشتک  ،شبکههای
اجتماعی ،مصاحبه با شبکههای اجتماعی ،مراجحه حضوری با نمایندگان مجلس و اعضای دولت) در میان بگذارند.
 .4پذیرش خطمشی توسط نمایندگان مجلس ،دولت  ،شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام
 .5تصویب و قانونی کردن خطمشی
 .6اجرای باکیفیت و صحیح خطمشی
 .7ارتقای بخشی کیفیت زندگی سکونتگاههای غیررسمی
 .8توانمندسازی ساکنان مناطق حاشیهنشین (یافتههای پژوهشی نگارنده)
نتیجه گیری :

محات حاشیه نشین در اطراف و درون شهرها به وجود می آید علت گسترش آن هم مهاجرت روستاییان به شهرها،مهاجرت
از شااهرهای کوچک به کان شااهرها و همچنین فقر ،بیکاری ،ارزانی ملک ،ارزانی اجارهبها و ارزانی زمین در مناطق حاشاایه
است
مناطق حا شیه هم جز ی از سی ستم بزره شهر ه ستند اما محی شت ساکنان حا شیه ن شین از لحاظ محدوده ف ضایی ،اقت صادی،
اجتماعی و فرهنگی با سایر نقاه شهر متفاوت و با کمبود های شدید مواجه ا ست  .زمانی که م شارکت مردم بهعنوان یک
ارزش اجتماعی در جامحه موردقبول واقع می شود ،وسیلهای بسیار مهم برای رفع بسیاری از مشکات و نیازهای اساسی مهم
به کار گرفته می شود .به سازی و نو سازی ا سکان غیرر سمی همراه با توانمند سازی ساکنان حا شیهن شین ،رویکردی جدیدی
است که به دنبال ناکامی راهبردهای قبم ارا ه شده است و را ه حم مسلله اسکان غیررسمی تأکید بر حمایت و توجه از سوی
مقامات دولتی و در کنار آن سااارمایه اجتماعی با حمایت بخش محلی ،ساااازمان های مردمنهاد ،گروه های ذینفوذ محلی و
مشارکت فحال شهروندان حاشیهنشین موردنظر است .سازمانهای مردمنهاد در کاهش دغدغههای حاشیهنشینان نقش مؤثری
دارند و درزمینه های کاهش آسیبهای اجتماعی و توانمندسازی ساکنان حاشیهنشین برای بازگشت به سطح قابم مطلوبی از
زندگی تاش میکنند .سازمانهای مردمنهاد بهعنوان یک سرمایه اجتماعی برای دولتها مطرح هستند بهنحویکه امروزه یکی
از شاخ صههای تو سحهیافتگی هر ک شور میزان م شارك افراد در سازمانهای مردمنهاد ا ست  .اگر بخواهیم از حا شیهن شینی به
سمت توسحهیافتگی حرکت کنیم باید به سمنها اهمیت بیشتری داده شود چراکه اعضای این گونه سازمان ها بیشترین ارتباه
را با مردم مناطق حا شیهن شین دارند و در توانمند سازی و خودکفایی ساکنان حا شیهن شین نقش پررنگی دارند .سازمانهای

494

صالحی و همکاران

مردمی محلی در مناطق حاشیهنشین درزمینه مشاوره خانواده ،روانشناختی ،اشتغال ،کارآفرینی ،حقوقی و پزشکی نقش بسزایی
دارند و میتوانند در راستای نیم به اهداف توسحه گامهای بزرگی بردارند.
وقتی یک م سلله حاد اجتماعی مثم حا شیه ن شینی در جامحه اح سا

می شود ،نیاز ا ست که خطم شی گذاران از این مح ضم

اجتماعی آگاهی پیدا کنند .گروههای ذینفوذ محلی(نخبگان  ،دانشاااگاهیان ،روحانیون وبزرگان محلی ومنطقه ای وغیره) در
طرح مسلله حاد اجتماعی و تحلیم آن برای دولت و خطمشی گذاران نقش مثبتی ایفا میکنند و با برنامهها و راهکارهای خود
برای خطمشی گذاران دستور کارهایی را فراهم میکنند و بدین طریق در فرایند خطمشی گذاری نفوذ قدرت میکنند و نقش
راهنما و مشاور را برای آحاد مردم ،دولت و خطمشی گذاران ایفا میکنند.
ساااازمانهای مردم نهاد با آموزش و آگاهی مردم از حقوق شاااهروندی و مسااالولیت پذیری باالترین میزان تاثیر گذاری را در
ساکنان حا شیه ن شین دارند .سازمانهای مردم نهاد در مناطق حا شیه ن شین  ،با به خدمت گرفتن مردم به صورت داوطلبانه در
امور مختلف جامحه میزان م شارکت های اجتماعی را باال می برند .هر چقدر فحالین اجتماعی شهرها و نهاد های مردمی بی شتر
شوند در نتیجه کار مدیریت شهری تاثیر مثبت تری دا شته و به تو سحه پایدار شهری در این محله ها کمک شایانی خواهند
کرد .سازمانهای مردم نهاد می توانند با انجام برنامه های مختلف اجتماعی،فرهنگی و آموزشی و ...نقش تاثیر گذاری در ارتقای
حقوق شهروندی و کیفیت زندگی ساکنان حاشیه نشین ایفا نمایند.
برای توانمند سازی ساکنان مناطق حاشیه نشین مدیران شهری به این سازمانها اعتماد کنند تا نتیجه آن را در سریع ترین زمان
ممکن به صورت مثبت و مفید مشاهده کنند .امیداست سازمانهای مردم نهاد به عنوان سازمانهای مردمی متولی بازوی مشورتی
و مشارکتی شهروندان و دولت ،بسترها و زمینه های اجرایی شدن برنامه های توانمند سازی ساکنان مناطق حاشیه نشین را در
سطح محله ها و در تحامم و همگرایی دو سویه با مدیریت شهری به نحو احسن اجرایی کنند.
منابع :
 )1آ شناور ،مح سن  ،وا شقانی فراهانی ،ابراهیم  ،ربیحی فرداد ،ابوالف ضم ،مطالحه موانع و چالش های زمینه ای فراروی
حکمروایی و مدیریت شهرها در ایران،جغرافیا و روابط انسانی ،زمستان 1400،دوره 4،شماره 3،صص18
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