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به  ییانشاادت توسااحه محات حاشاایه ، به دلیم مهاجرت روسااتا  .اساات نشااینییه؛ حاشاافقر شااهری کی از مسااا م مهم ی

شهرها   شهر  شهرهای کوچک به کان  در  ینزم یبها و ارزاناجاره یملک، ارزان یارزان یکاری،فقر، ب ینو همچن ها،مهاجرت از 

نشین نسبت به سایر محات موجب شده تا      ارزانی مسکن در مناطق حاشیه   مهاجرت از روستا به شهر و   است  یهمناطق حاش 

را به حال خود رها  نشااینیهباید مناطق حاشاان ن این مناطق را برای زندگی انتخاب کنندهای جوادرآمد و زوجهای کمخانواده

با توجه به  .کرد چراکه رهاسااازی این مناطق منجر به اشاااعه و گسااترش آساایب به سااایر نواحی و نقاه شااهری خواهد شااد

نقش ایفا کند  هااندهی و نیازسنجی آن های غیررسمی و سام  در بهسازی بافت  تواندینمیی تنهابهنشینی دولت  یهحاش گسترش  

ستفاده کنیم.   مساجد و تکایا، روحانیون شهروندان ، نهاد، مردم یهاسازمان  هاییتاز ظرفباید   یقتحق ، نخبگان دانشگاهی هم ا

مشتمم   یا اطاعات به روش کتابخانه گردآوری .یباشدم یلیتحل-یفیو روش آن توص یرو به لحاظ هدف از نوع کاربرد یشپ

صورت پذ    بر مقاله سناد  شان می دهد که مولفه هایی از قبیم  یرفت.ها، کتب و ا قدرتمند و  جامحه مدنیشکم گیری   نتایج ن

شارکت   و در جامحه یاجتماع یهسرما  یارتقا تاثیر گذار، ش خط ندیفرآ در شهروندان م شیه     گذاری عمومی یم سازی حا )توانمند 

 ی توانمند سازی ساکنان حاشه نشین می باشند.نشینی ( از مهترین عوامم در راستا

 کلید واژه ها : مشارکت ، سازمان های مردم نهاد، توانمند سازی، حاشیه نشین
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 مقدمه و بیان مساله

البات اجتماعی در این یناپذیر رشد شهری ایران است که در سالیان اخیر به دلیم افزایش مط نشینی از ویژگیهای جدای حاشیه

ترین علم  از عمده توجه به تجربه چند دهه گذشته بیشتر مورد توجه محققان و کارشناسان واقع شده است. یکی مناطق و با

یز محلول نها در اغلب کشورهای جهان رشد شتابان شهری )بخصوص در جهان سوم( میباشد که این خود  پیدایش حاشیه

 (1400و همکاران، محسن ،آشناور ).مهاجرتهای افسارگسیخته است

ش   یمتما یشافزا یمامروزی به دل یایدر دن شته است؛   یریرشد چشمگ  ها  تحداد شهرها و وسحت آن   ینی،به شهرن به طوری  دا

  ینیهرنش ش  یدهموضوع که بنام پد  ینادرصد جمحیت جهان ، شهرنشین باشند.     69نزدیک به  2025که برآورد می شود تا سال   

که  , Chawla)2016) می شود ، باعث چالش های متحدد اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی در شهرها شده است        شناخته 

 شود. در نهایت منجر به شکاف طبقاتی بین شهروندان می

 اقتصادی،  جدید هاینیاز به پاسخگویی  در آن نارسایی  و دولت عملکردداری سرمایه  نظام با کشورهای  در اخیر، دهه چند در

 بودنپرمساالولیت » نظریه ،هانظریه این از یکی. اسااتقرارگرفته  ساایاساای و اجتماعی متفکرانموردانتقاد  فرهنگی و اجتماعی

ست  «دولت شتری  چه هر وظایفتدریج ها بهدولت چون دیدگاه این طبق بر. ا   عمومی مالکیتازجمله  ،اندگرفته عهده به را بی

سلولیت  غیره، و اجتماعی و رفاهی خدمات همچنین وونقم حمم و المنفحه عامم کارهای صنایع،  سب  راهایی م  کهاند کرده ک

 ناکامی  درنتیجه   ،اند ها برنیامده   آن دادن انجام  عهده  ازها  دولت  موارد بسااایاری  در وهاسااات  واداری آن مالی  توانایی  از فراتر

سبت  عمومی حمایت و اعتماد کاهش وها دولت ست  دهش  سبب  راها آن به ن شاورز،  و رهنمایی) ا ر برنامه فحلی د .(1389ک

از هر  ندک توسحه شهری سازمان ملم متحد یونسکو بر ضرورت پیگیری عدالت فضایی در تمام ابحاد توسحه شهری تأکید می         

ضایی  سی به منابع را افزایش دهد   که می تواند  نوع بی عدالتی ف ستر شود.این اقدامات از  محدودیت د طریق ایجاد  جلوگیری 

راین نیاز به اندازه توافق ایجاد می شااوند. در هرحال توافقات می توانند در بسااتر تحامات بین مردم و فضااا قرار گیرند . بناب 

صی نیاز دارند      شخ شاخص های م ساخ    .  ( Vries    ,Uwayezu ,(2018گیری یا  شهری نیاز به درك  تار  نابرابری در مناطق 

مدیریت  وشهر و نقش و تفاوت های اصلی در شکم گیری فضا و مناطق متفاوت آن دارد.لذا مهم ترین وظیفه دولت      فضایی 

  Tavana Mehrabani, Nohegar, 2017 ).) شهری ، تخصیص منابع کمیاب به گروه ها و جوامع شهری است

شیه  شینی حا ست.       هایچهرهیکی از 1 ن شهری ا صادی  شکلی        اینبارز فقر فرهنگی و اقت شهرها به  شیه یا درون  پدیده در حا

شار   زخودرو، با تجمحی ا ضاعت کماق شینی زاغه، و با عناوینی هم چون گیردمیشکم   ب سمی،    ن سکان غیرر   هایسکونتگاه ، ا

زیر بنایی و زیساااتی،  تساااهیاتت و جمحیت و کمبود امکانا رویهبی. رشاااد شاااودمیخودرو و اجتماعات آلونکی خوانده 

در جوامع موجب تضااد میان   ناعادالنهغلط و  هایسایاسات   همچنین. آوردمیرا به وجود  نشاینی حاشایه نامتحارف  هایمحله

شیه پیدایش پدیده  درنهایتاجتماعی و  هایگروه شینی حا سکان   ن سمی و ا ست  غیرر شماعی وپور احمد، ا ش  .(1389 )   یهحا

ش  شها  ینین س    یچال سا شهرها را نما    یبرا یا سحه    یاجتماع یتهایو با وجود محروم ((Enzo, et al., 2019 یکنندم یندگیتو
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ش  صت ها، آثارنامطلوب  ینهاز نبود گز ینا شهر  ها و فر سوب م  یبافت  شوند مح   بنابراین (Neeraj and Sandra, 2019 )ی

در بهسازی و نوسازی   هاآندر هر شهری با مشارکت   شینان نحاشیه  توانمندسازی راهبردهای مناسب   کنترل این پدیده منظوربه

 . داردفضاهای زیستی اهمیت بسزایی 

سازی  ست بلکه ایجاد زمینه       2توانمند صرف از خزانه دولتی نی ستفاده  از توان و منابع محلی این جوامع در جهت   گیریبهره، ا

ست. این رهیافت بر دیدگاه       صادی و اجتماعی ا ضحیت اقت سحه پایدار   فقرزداییبهبود و سان و تو شارکت    برتکیهبا  محوران م

ست)      شهری متکی ا سازی  حال. درعین.( Friedmann,1992شهروندان و مدیریت  باید به ظهور رهبریت در میان  توانمند

سمی و انگیزش آنان به      (.Pal 2008,)اجتماعات محلی بینجامد سکان غیرر ساکنان مناطق ا شارکت    راههای ایجاد ارتباه با  م

ها، اشخاص  نیروهای ساکن مورد احترام در محدوده از جمله اعضای شورایاری بسیار است و در ایااان راساااتا مااایتاااوان از

اتفاده گردد .همچنین استفاده از راهکار نفوذ اجتماعی اطاعاتی در این مورد       برجسته و شخصیت اه اس اذهبی در محل های م

باعث همراهای افاراد در مسیری مشترك خواهد شد. بدین محنی که نفوذ افراد مهم و واجد   موثر است. استفاده از این راهکار 

اد.  ارا  شخصیت برجسته، افراد دیگر را به همراهی وادار میکن دانند که  ساکنان، آنان را به عنوان یک منبع اطاعاتی مهم می زی

باور فرد، تفسیر دیگران از موقحیتهای مبهم و ناشناخته از  هبا  کنند. علت همراهی افراد این اسات کاه   رفتار فرد را هدایت می

ست. همچنین تقویت نقش مدیریت      صحیح تر ا سیر خود فرد  ساخته      محلی و تف شفاف  شار  ست دولت از طریق   انت های د

فزایش ساااکنان به مشااارکت کردن را ا انگیزش ریزان از طریق آگاهی دادن و تفساایر آن می تواند رسااانه های جمحی و برنامه

برای ایجاد انگیزش استفاده کرد  موجااااود( NGO) مردم نهاددهد. همچنین میتوان با تقویت همکاری نهادها وسازمانهااااای 

  اسات؛ شاهری هایمحم توساحه گیریشکم بارای الزم شاره یاک1اجتماعای سارمایه.  (1388 و همکاران بحران،عبدی)

اط  چراکه اتگی  و رواب اه  ) ایشبکهدرون همبس اود  را( محل ایده  بهب ان  و بخش اب،  بدی ای  ترتی اه  دسترس اع  ب ای  مناب  را بیرون

اود  ام  عنوانبه و( Dale, A. & Newman, L. 2010) بخشدمی بهب اهیم  عام اکاری  تس ای  و هم اه  هماهنگ اتیابی  ک اه  دس   ب

 سازدمی پذیرامکان کمتاار هزینه بااا را اهااداف

  بسیاری رفع برای مهم بسیارای وسیله ،شودمی واقعموردقبول  جامحه در اجتماعی ارزش یکعنوان به مردم مشارکت که زمانی

  ساکنان  وانمندسازی ت با همراهغیررسمی   اسکان  سازی  نو و بهسازی شود.  کار گرفته می به مهم اساسی   نیازهای واز مشکات  

شیه  شین حا ست  جدیدی رویکردی ،ن ست شده  هارا  قبم راهبردهای ناکامی دنبال به که ا س  حم ه را و ا سکان لله م   غیررسمی  ا

 ،نهادهای مردمسازمان  محلی، بخش حمایت با اجتماعی سرمایه  آن کنارو در  دولتی مقامات سوی  از توجه و حمایت برتأکید 

 .استنشین موردنظر حاشیه شهروندان فحالو مشارکت  محلینفوذ های ذیگروه

  بساایج   مسااتلزم   شکبی غیررساامی   هایسکونتگاه ساکنان توانمندسااازی   در مشااارکت   رویکاارد   کارگیااری  به روازاین

  بایاد  ریزیبرنامه عبارتای  باه . اسات  زمیناه  ایاان   در خبااره   کارشناسااان   ازنظر اسااتفاده   و مردماای   هایگروه و نهادهااا  

 درگرو درآمدکم سااکنین و نشینانحاشیه اجتماعای  و فضایای  یکپارچگای  به توجاه . باشاد  ماردم  باا  و واقحای  مشاارکت  باا 

                                                           
 
1-Social capital 



 4شماره 4، دوره1400زمستان جغرافیا و روابط انسانی،                                 

478 
 

اتفاده  اتحداد  و توان از اس ااکنان  اس ات،  س اد  منظوربه آمیزموفقیت هایتاش درنتیجه اس اردن  توانمن ار  مردم ک اث  فقی   باع

  ساازمانی  ظرفیات  و پاساخگویی  شامول،  و مشاارکت . شودمی مختلاف  هایبافت در هاآن عمام  و انتخااب  آزادی افزایاش 

 (Narayan D. 2002) هساتند توانمندساازی رویکارد مشاترك عناصار محلای

 مبانی نظری تحقیق

سمی های سکونتگاه  با مرتبطهای بحث بحد به میادی 1950 یهاسال  از صوص  به جهان در غیرر  صورتی  به سوم  جهانخ

سترده  صی  دارای هریک اما. گردید مطرح رابطه این در گوناگونی راهکارهای و متفاوتهای تحلیم و شد،  مطرح گ   بوده نواق

ست  ستیابی  به قادر و ا شتن،  نادیده ازتوان می رویکردها این از ،اندنبوده واقحی هدف به د تأمین  اجباری، تخلیه و حذف انگا

سهیات  و خدماتتأمین  گاه وسرپناه   شه ها بهآن در که برد، نامها سکونتگاه  این ساکنان  برایموردنیاز  ت صم  بهای طور ری  ا

 (1382زاده، شریحت) کردند بسنده موقت راهکارهایارا ه  بهشد و صرفاً نمی پرداخته علت یا موضوع

شیه  مناطق شین  حا سمی به سکونتگاه  ون سکن تأمین  برای حمراه عنوان یکهای غیرر صادی  و ارزان م  از که ساکنانی  برای اقت

 و روستا و شهر میان درآمد میزان در کلی تفاوتکه هنگامی تا وگردد می محسوب  نیستند  برخوردار یباالی مزد دست  و درآمد

شور  یک مختلف مناطق بین شته  وجود جامحه یک اجتماعیهای گروه بین همچنین و ک شد،  دا سترش  با شیه  گ شینی  حا  نیزن

  مباحث بهکه ( درصورتیmumtaz,2001) استناپذیر اجتناب امریغیررسمی  اسکان به توجه لذا ماند، خواهند باقی همچنان

 و شااهر محیط نفع به تحوالت این روند شااک، بدون نگردد توجه آن کیفیت نحوه و شااهری توسااحه و رشااد شااهرنشااینی،

شین  ر یس. بود نخواهد آن در ساکن  شهروندان  سلله  این به توجه اهمیت مورد در ناما مک رابرت جهانی بانک پی گوید  می م

 کند شاااروع شاااهرها با را ویرانگر برخوردی فقر اسااات ممکن نکنند، آغاز راتری ساااازنده برخورد فقر با شاااهرها اگر که

 (1382صرافی،)

سمی  آمارهای سکان  ر شر  ا شان  متحد ملم سازمان  ب  در جهان شهری  جمحیت ازمیلیارد  یک حدود 2003 سال  دردهد می ن

 در جهان جمحیت رشااد مجموع از درصااد 88 ،2025 سااال تا جهانی بانک برآوردهای طبقکردند. می زندگی حاشاایه مناطق

 گزارش. شد خواهد جذبتوسحه درحال کشورهای در شهری رشد این از درصد 90 و افتاد خواهد اتفاق وسیع شهری نواحی

شینی  های آلونکچالش ست  آن از حاکی ملم سازمان ن صد  40 حداقم که ا بندی طبقه آلونکعنوان به جهانهای سکونتگاه  در

صد  31،شوند می صد  43جهان، کم جمحیت در شورهای  شهری  جمحیت در سحه درحال ک صد  2/78،تو  شهری  جمحیت در

(. un ،2009کنند )می زندگی شااهرها حاشاایه دریافته توسااحه کشااورهای در درصااد 6 حدود ویافته توسااحه کمترکشااورهای 

 .استغیررسمی  اسکان ونشینی حاشیه نرخ سوم، جهان درویژه به شهری پایدار توسحه عمده موانع از یکی بنابراین

شیه  شینی به حا شهری  از بارزترین چهره یکیواقع ن شترشهرهای  های فقر   همچونبا عناوینی  کهکشور ماست    مهاجرپذیر دربی

شیه  شینی حا سکن  خودرو،های سکونتگاه  ،ن شناخته می این مانند و آلونکی اجتماعاتهای نابهنجار، م  نوذری،شوند ) ها نیز 

1385) 
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 نشینی در جهاناسکان غیررسمی و حاشیه حل مسئله

سطح جهانی روش  سیع انجام  در  سطح و های مختلف طورکلی به چهار روند در دههها بهشده که آن های عمومی و مفیدی در 

 صورت جدول زیرمی باشد.بهشده و نتایج آن توان تقسیم کرد که دوره زمانی و اقدامات انجاممی

 نشینی در جهانحم اسکان مسلله غیررسمی و حاشیه های عمومیروش .2-2-4جدول                    

 نتایج اقدامات الگوها زمانی دوره

 

 

 

 1960دهه 

 

 

 

ساااازی  برنامه خانه    

 اجتماعی

رشاااد فقر و کمبود مساااکن شاااهری، اتخاذ   

ست خانه    سیاری    سیا از سازی اجتماعی در ب

 قیمتکشورها، احداث مسکن ارزان

هاجرت از        مالی دولتی، تشااادید م نابع  کمبود م

شهر و بی    ستا به  صیب ماندن گروه رو های فقیر  ن

)هاادف( از مساااااکن احااداثی پرهزینااه بااا         

ست این راه      شک ستانداردهای باال منجر به  حم  ا

 شد.

 

 

 

 

 1970دهه 

 

 

 

 -طااارح زمااایااان

 خدمات

کی همراه بااا خاا             کی ف ت ین  دمااات  ارا ااه زم

به گروه  گیری از های فقیر، بهره )سااارویس( 

های   های مالی افراد، به همراه ارا ه وام    توانایی 

احداث مساااکن و تحت پوشاااش قرار دادن    

 نشینهای حاشیهبیشتر خانواده

سط مقامات      ضه تو کمبود زمین عمومی برای عر

شاوره       سی به م ستر شکات د های فنی، دولتی، م

ست این    ها ناتوانی بازپرداخت وام شک از دالیم 

 رود.طرح به شمار می

 

 

 

 

 

سازی زاغه  برنامه به

 ها

سیاست خانه   سازی   محدودیت مالی در زمین، 

سلوالن       ضه زمین و خدمات، م شکات عر و م

سرمایه  بهسازی    نهیدرزمگذاری دولتی اقدام به 

های  های حاشااایه شاااهر و ساااکونتگاه     زاغه 

 غیررسمی و تثبیت مالکیت نمودند.

شکات      تأثیر  شهری، م سترده  سحه گ ناچیز بر تو

شی از نگهداری زیرساخت   شده   نا سازی  های به

شااهری و مشااکات ناشاای از حق تملک زمین 

 منجر به کاهش خودیاری شده بود.

 

 1980دهه 

 

 

 توانمندسازی

 

 

 

بسااایج تمامی امکانات بالقوه و منابع موجود        

برای ایجاد مسااکن و بهبود مسااکن شاارایط   

ساکنان    زندگی گروه شارکت فحال  های فقیر، م

ناه،        قم سااارپ فقیر، جلوگیری از تخریب حدا

سرپناه   روش برهیتک شارکتی برای تأمین  های م

 کافی برای همه

، محامله نادرساات شاادهنیتضاامنبود حق تملک 

ناپذیر  های مالی انحطافاراضاای مسااکونی، نظام 

نامطلوب    نه یدرزم   نه یدرزممساااکن، مقررات 

 از مشکات طرح است. وساز و طراحیساخت

  به 2000) کنونی روند

 (بحد

 

 

 

 

کار  هانی  پی   برای ج

  اقامت حق تضاامین

 ساااااکااوناات   و

های  )   بدون  شاااهر

 (زاغه

 

 

تضاامین حق مالکیت الزمه توسااحه اقتصااادی  

شهری در طراحی         شر فقیر  شارکت ق ست. م ا

هایی برای حم مشاااکم مساااکن، حق  حمراه

مالکیت،        مه، تضااامین حق  مساااکن برای ه

ای برای توسحه پایدار،  عنوان وسیلهبهمشارکت 

جای تخلیه  اساااکان مجدد بدون اعمال زور به

شهری به زمین         شر فقیر  سی ق ستر اجباری، د

 برای سکونت

 

نشاااینان و تاش برای توانمندساااازی حاشااایه  

گیری برای زندگی ها در تصااامیممشاااارکت آن

 خود

 (1385رهنما،) منبع: 
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 نشینی در ایرانحاشیه

پایش از ساال    هاا ساال زماانی از   ازنظار کاه ایان ساابقه     دهاد مای مختلف نشاان   شهرهای درمتحدد  هایبررسیطالحات و م

شاد کاه نهایتااً     التیدر ایاران آغااز گردیاد و ساپس منجار باه تحاو        داریسارمایه و به دنبال نفوذ فرهنا  و اقتصااد    1320

 .شهرها و انزوای روستاها گردید رویهبیموجب گسترش 

، مهااجرت روساتا یان بااه شاهرها آغااز گردیااد.     ریختااههام باه تحاادل اقتصاادی و اجتماااعی    التتغییار و تحااو در اثار ایان   

 :است تقسیمقابممکانیسم این تغییر و تحول به سه بخش 

در  ایکنناده تحیاین نقاش   1330باود، در دهاه    قرارگرفتاه  بارداری بهاره قارن حاضار شمسای ماورد      آغااز  ازنفت  -1

کاه از نتاایج ایان درآمادها ساود بارده        شاهرها  ،ت و مسلم اسات کاه بایش از هار جاا     اقتصاد کشور به عهده داش

 .بودن، متحول شدند

 کاه طاوری باه روناق شاهرها را موجاب شادند کاه       ازپایش بایش بودناد،   آغازشده 1328ساله از سال  7 هایبرنامه -2

درصااد اعتبااارات بااه امااور اجتماااعی اختصاااص یافاات کااه عماادتاً    17( باایش از 1334-1341) دومدر برنامااه 

 .درمانی و آموزشی و... در نقاه شهری شد تأسیساتو ایجاد  رسانی،برق کشیلولهصرف 

 راخاود سایر مهااجرت روساتا یان باه شاهرها        نوباه باه باه اجارا گذاشاته شاد      1341حات ارضی که از سال ااص -3

 .کرد تشدید

حات ارضای صااحب قطحاه زماین کاوچکی شادند، باه علات آنکاه از عهاده           ااز کشااورزان کاه بحاد از اصا     ایعاده 

 هاا آنشاامم   کاه درصاورتی و اعتبارهاای بخاش دولتای نیاز حتای       هاا وامو  آمدناد برنمای زراعت  هایهزینهمخارج و 

 .کردنمیمذکور را  هایهزینهاندك بود که کفاف  قدرآن شدمی

، برخای از زارعاان کاه    گرفتناد مای زیااد وام   هاای بهاره  باا  و شاوند مای  خاواران نازول متوسام باه    ناچاار بهکشاورزان 

و دساتر  باه وام و اعتباار مناساب هام بارای ارتقاای باازدهی بار           دادنمای را  هاا آنکوچک کفااف مخاارج    هایینزم

)نجمای،   نمایناد اجرت خاود را بفروشاند و اقادام باه مها      هاای ینزما  شادند مای ایشان امکان نداشت، سرانجام مجبور 

1375.) 

 1330نخساتین قارن حاضار هجاری و بخصاوص دهاه        هاای دهاه در ایاران را از   نشاینی حاشایه شاروع   ترتیاب ایان به

 .دانست

ارتباااطی و همچنااین افاازایش درآمااد حاصاام از نفاات،   هااایشاابکهشااهری و  تأسیساااتیحناای زمااانی کااه گسااترش 

حات ارضاای و مکانیزاساایون کشاااورزی اسااوی دیگاار، اصاا از وشااهری  هااایجاذبااهموجااب رونااق شااهرها و ایجاااد 

 .را تشدید کرد روستاییاساسی در روستاها و در بخش کشاورزی دافحه  هایدگرگونیوعدم 

از  یکاایاساات.  دادهرخغیررساامی  هااایسااکونتگاهت مهماای در التحااو 1380تااا  1370 هااایسااالدر فاصااله 

رسامی درون شاهرهای بازره باه      هاای ساکونتگاه ی اسات کاه از   خانوارهاای  افازایش ، یادشاده اتفاقات دهاه   ترینمهم

ت اقتصاادی  ادلیام ایان امار مشاک     تارین مهام نمودناد.   مکاان نقام و یاا اجتماعاات آلاونکی     غیررسمی هایسکونتگاه

 منظااوربااهو تمایاام برخاای دیگاار از شهرنشااینان باارای بااه دساات آوردن مبااالغی     سااویااکخانوارهااای شااهری از 

بارای حاذف هزیناه     ماوردنظر  هاای گاروه یحنای   .اماد بارای هزیناه کاردن ماهیاناه اسات      و کساب در  گاذاری سارمایه 

 (1381پیران، ) آورندرویبه اجتماعات آلونکی  شهریدرونق رسمی طاز منا دهندمیمسکن رسمی ترجیح 
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شور ما نیز روش  سکان  در ک شیه   های مختلف برخورد با ا سمی و حا شینی غیرر شهرها و مناطق مختلف دیده می  ن شود که  در 

 ها، شهرها و زمان آن مطابق جدول زیر آمده است.طور خاصه این روشبه

 نشینی در ایرانحم مسلله اسکان غیررسمی و حاشیه .2-2-5جدول                             

 نتیجه دوره اصلی رواج مصداق سیاست/رویکرد

 های غیررسمیرشد سکونتگاه پیش و پس از انقاب جنوب تهران نادیده گرفتن

 جایی خانوارها، تشکیم محات جدیدجابه دوره انقاب دهه هفتاد خاك سفید-جنوب تهران یسازپاك

به  کوی نهم آبان مسکن عمومی ویژه پیش  در دوران مختلف 

 از انقاب

 درآمدهافروش و واگذاری مسکن از سوی کم

قااانون تااأمین مساااکن       های بخشی مختلف مسکنسیاست

 (1372درآمدها )کم

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

 مشخص

 درآمدهاعدم پوشش کم 1360دهه  تمام شهرهای ایران سازیخدمات و آماده–مکان 

 عدم جذب و شمول فقرا 1370و اوایم  1360دهه  شهرهاکان شهرهای جدید

کرمانشاااه و  –بندرعبا   بهسازی و توانمندسازی

 زاهدان

بدون عزم ساایاساای و تمرکززدایی و رشااد   1380دهه 

 پایدار نتایج ناکافی است.

 

 تحریف جهانی بانک. است توانمندسازی   گذارانمشی  خط و سیاستمداران   ونظران نشینی ازنظر صاحب  حاشیه  محضم حم راه

 فقیر افرادهای توانایی وها دارایی گسااترش از اساات عبارت توانمندسااازی: " اساات داشااته بیانچنین این را واژه این رساامی

دهند می قرارتأثیر  تحت راها آن زندگی که پاسااخگویی مؤسااسااات حفظ و کنترل ،تأثیرگذاری ،زنیچانه مشااارکت،منظور به

(2002, (Narayan ستفاده  برای محرومهای گروه توانایی تقویتدیگر عبارتیبه سمی  ساختارهای  و فرایندها از ا منظور به ر

 (Asian development bank,2010 )هاستفرصت و خدمات منابع، به دستیابی

ایجاد ظرفیت اجتماعی در مراحم   هاآننقش اصاالی  درواقعیرانتفاعی دارند. غدر جریان توسااحه، نقش  نهادمردمی هاسااازمان

ی طلبمنفحتباشد که به سبب فارغ بودن از بوروکراسی پیچیده بخش دولتی و یمهای توسحه یتفحالی دهسازمانیزی و ربرنامه

کان    ند بخش خصاااوصااای ،این ام ظت از          درزمتا   رادار فا با فقرو گرسااانگی، ح بارزه  هایی چون م نه  زیسااات،   یطمحی

های   یب آساااهای عمومی،رفاه ، بهداشااات جامحه و خانواده،توجه به امور زنان و کودکان،کاهش             یآگاه ی،افزایش دارجنگم 

 ی خصوصی و دولتی عمم نمایند.هابخشاز  ترموفقاجتماعی و غیره 

 نهادهای مردمسازمانتاریخچه و عملکرد 

سال   نهاد پس از جن  جهانی دومهای مردمسازمان  سا  ماده   1949و در  شو  71بر ا شده که    من سازمان ملم متحد ایجاد ر 

ها در توسحه جهان بحد نقش این سازمان . هایی بود که نه دولتی بودند نه خصوصیواکنشی به نیاز برای نقش مشورتی سازمان

سیار مهم بوده، آن  ست   ها عموماً نقش قابماز جن  جهانی دوم ب سیا صادی و اجتماعی و  های ملی، فحالیتتوجهی در  های اقت

المللی از قبیم محضات بشری، سیاسی، حقوق زنان، توسحه اقتصادی،     ین ارزیابی و درك مشکات در مسا م ملی و بین  همچن
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سی، ایمن  شت و درمان و محیط   دموکرا شهاب وهمکاران،    سازی، بهدا ستند )  ست دارا ه های غیردولتی، از سازمان (. 1393زی

 دهند به که طور آزادانه بر اسا  های مدنی را پوشش میم سازمانهای عمومی و خصوصی، تماطریق میانجیگری میان بخش

هایی باشخصیت حقیقی مستقم، غیردولتی     نهاد، سازمان های مردمسازمان ( Selznick, 2013شود ) اراده شهروندان تشکیم می  

ن، اساااساانامه مدرن رعایت   های غیرساایاساای بر اسااا  قانو  های داوطلبانه با گرایشاند که برای انجام فحالیتو غیرانتفاعی

در زبان و ادبیات فارساای  (. 1394کنند )جالی و همکاران، های اجرایی فحالیت مینامهچارچوب موضااوع کشااور و مفاد آیین

های اداری با مفهوم  سازمانی که بدون وابستگی NGO صورت اختصاریبه Governmental Organization Non  حاصطا 

صااورت  نهاد بههای مردمکند و درنهایت محادل  سااازمانمی کند  مطرحتأمین منافع عمومی فحالیت میو مالی به دولت برای 

صاری   صویب رسید   « سمن  » اخت نهاد( در های مردمسازمان )ها های غیردولتی یاسمن سازمان (.  1397چکنی و حسنی،  (به ت

ها و آالم مردم و ارتقای سااطح زندگی ایجاد گرفتاری های خصااوصاای اشاااره دارد که برای رفع ترین تحریف به سااازمانرایج

یا  های داوطلبانه فردیهای غیردولتی گروهسااازمان.دارند شااوند و در کاهش محضااات اجتماعی نقش اساااساای بر عهده می

برای المللی ساااازمانی عمدتًا غیرانتفاعی هساااتند که محمواًل وابساااته به هیب دولتی نبوده در و ساااطح محلی، ملی یا بین            

عنوان  نهاد بههای مردمسااازمان (. 1397رازقی و لطفی خاچکی، )اند گرفتهگذاری عمومی شااکمیا ساایاساات و رسااانیخدمت

سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در       سازمان  های غیررسمی در هر نظام اجتماعی باهدف جلب مشارکت مردم در تحیین 

سی می     سیا صادی، فرهنگی و  ضایی و همکاران،   )توانند نقش مؤثری را ایفا نمایند ابحاد اجتماعی، اقت ارا ه تحریفی  (. 1397ر

ها افزون بر کارهای متحدد ) همچون حقوق بشااار، نهاد قدری مشاااکم اسااات زیرا این ساااازمانهای مردمجامع از ساااازمان

آمده که برخی عممنهاد بهای مردمهتحاریف متحددی از سازمان  .زیست، توسحه و ..( دارای منشأ پیدایش متحدد نیز است    محیط

صی بودن و    » ویژگی  صو سنی،   نیچک)اند مطرح کرده« غیرانتفاعی بودن را » برخی « خ یکی از دالیم این امر  (. 1397و ح

سازمان    ست که  سازمان این ا ستند که های غیردولتی گروهی متنوع از  سمی کوچک تا  تحمیم دادن، از گروه از ها ه های غیرر

کنند و اشکال مختلف را درون جوامع   های متفاوتی ایفا میهای غیردولتی نقشکنند. سازمان های رسمی بزره دفاع می سازمان 

نهاد، متشکم از گروهی از افراد داوطلب است که بدون   های مردمسازمان )  2010،  مختلف در و جوامع مختلف دارند )لو یس,

یافته، در جهت اهداف و موضااوعات متنوع  المنفحه با تشااکیات سااازماناموابسااتگی به دولت به و صااورت غیرانتفاعی و ع

 (.1395کنند ) فیروزآبادی و جحفری، ای، تخصصی و صنفی فحالیت میفرهنگی، اجتماعی، خیریه

  نهادهای مردمهای سازمانویژگی

 حهنی خودجوش و برآمده از بطن جامها و نهادهای انسااااها، گروهجمحیت،( هانهاد ) سااامن های غیردولتی و مردمساااازمان

ستند که با فحالیت امکنند وبرترین امتیاز ععمومی فحالیت می ضات اجتماعی ه ه   های غیرانتفاعی و داوطلبانه در جهت رفع مح

های مدنی، تازه تأساایس و نوپایی هسااتند که با مشااارکت داوطلبانه  نهاد ازجمله سااازمانهای مردم.سااازمانفحالیت می کنند

شاااهروندانا دارای انگیزه، برای فحالیت گروهی در قالب یک ساااازمان باهدف خدمت برای توساااحه و رفاه اجتماعی فحالیت 

صوص ویژگی نکته قابم (. 1395اند )وروایی و همکاران، گردیده سازمان توجه در خ ست که هرچند  های مردمهای  نهاد این ا



 و همکاران صالحی                                     

  

 

483 

 

شوند اما  های فحالیت جغرافیای و عملکرد با یکدیگر جمع نمیهمچنین عرصه از نظر منشأ پیدایش و اهداف و   هااین سازمان  

 )1397های زیر هستند )چکنی و حسنی، عمدتاً دارای ویژگی

  :داوطلبانه •

ها شاارایط خاصاای جز آورند. عضااو پذیرند و برای عضااویت در آنصااورت داوطلبانه به وجود میها را مردم بهاین سااازمان

 .مندی در آن سازمان وجود نداردامه و عاقهپذیرش مفاد اساسن

  :خودگردانی•

المللی و های بینمکان دارد از دولت، افراد خیر و ساااازماناهای غیردولتی، ازنظر مالی خودگردان هساااتند. هرچند ساااازمان

 .نده فراهم کندکنها را به منابع کمکها نباید موجبات وابستگی آنحال این کمکهایی دریافت کنند. بااین...کمک

  :مدیریت دموکراتیک و مشارکتی •

ایان ویژگای    دکناد کاه فرایناد اداره آن از پاایین باه بااال و مشاارکتی باشا        های غیردولتای اقتضاا مای   ماهیت مردمی سازمان

شاود کاه اعضاا هماواره بار عملکارد مادیران نظاارت داشاته و مادیران پاساخگوی عملکردشاان در برابار اعضاا               سبب می

 ). 1394ادی، باشند)مر

 ویژگی غیردولتی: •

تأسااایس، اداره و اساااتمرار، عدم  درعدم وابساااتگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی  

ستفاده از جایگاه حقوقی خود به   سلوالن و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با ا عنوان مؤسس یا عضو )   فحالیت مقامات و م

 (.1397نی، چکنی و حس

 ویژگی غیرانتفاعی: •

های  شااود، جایی که بازار غالب اساات و جایی که سااازمان متحده آمریکا اسااتفاده میاغلب در ایاالت "سااازمان غیرانتفاعی" 

سود و انجام فحالیت    ). 2010گیرند )لو یس، شهروندی با مزایای مالی پاداش می  ست یافتن به درآمد و  های  بدین محنی که د

شد، هرچند که این         انتفاعی به و صنفی ،تجاری سازمان نبا سان، مدیران و کارکنان هدف  س ضای ، مؤ سیم منافع بین اع منظور تق

 ).1393دارد )شهاب و همکاران، نمییابی به درآمد برای اداره امور خود بازنهاد را از دستویژگی، سازمان مردم

تنها ها به کارهای سیاسی نه  تفاعی بودن، غیرسیاسی هم هستند ورود سمن     بر غیران ها افزونویژگی غیرسیاسی: این سازمان    •

ها را بسان احزاب سیاسی محرفی خواهد کرد پس ویژگی     ها از اهداف اصلی سازمان خواهد بود، بلکه آن  موجب دور شدن آن 

 (1394آبادی، قوام رمضانی)ها غیرسیاسی بودن است بارز دیگر این سازمان
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 های داوطلب مردمی در ایران تشکلبندی طبقه

های  گیری، ساااطح عملیاااات، دامنه فحالیت، موضاااوع و نوع فحالیت و گروه توان ازنظر جهتهای غیردولتااای را میسازمان

 :بندی نمودهدف طبقه

اه  -الف»: گیریجهت ازنظر غیردولتی هایسازمان (1 اری خیرخواهان ان نوع  » :جهتگی   هایفحالیتاغلب در  هاسازمانای

اا  اا الرپدرس ار      الانه از ب ان، درگی اه پایی ات    شوندمیب اه هدای ارا،        هاییفحالیتو ب اای فق ارآوردن نیازه ام ب از قبی

ممکاان   هاییسازمان. چنیاان  پردازندمی، مدرسااه  ونقمحممتوزیع خوراك، پوشاااك یااا دارو، تدارك مسااکن،    

اب طبیحی و      اان مصا  ات در جری از،   ساختانساناس اد؛      هایفحالیتنی اه عهده بگیرن ادادی ب   گیریجهت -ب»ام

خاناواده و یاا خدماات     ریزیبرنامهغیردولتای در حاوزه بهداشات،     هایسازمانفحالیات ایان دساته از    »: خدمات

ه  کا  رودمیو انتظاار   کندمیساازمان مربوطاه برنامه را طراحای     هافحالیتکاه در ایان    شودمیآموزشای تحریاف   

اارکت کنند      ارای آن و نیز دریافت خدمات مش اردم در اج اارکتی  گیریجهت -پ»  ؛م ان  » :مش   گیریجهتدر ای

خودیاار درگیر   هایپروژه، زمیان، ماواد، نیاروی انساانی و غیاره در      کار ابزارنقادی،   هایکمکماردم محلای باا    

و اجارا    ریزیبرنامهو در مراحام   شودمیتوساحه محلی، مشاارکت با تحریاف نیاز شاروع      هایپروژه. در شوندمی

دساته    هادف این  » :توانمندساازی  گیریجهت -ت»؛مشاارکتی دارناد   گیریجهتاغلاب   هاتحاونی. یابدمیاداماه  

ارای درك    اوه ، عهاسازماناز  ار ب ار کمک به مردم فقی ی، سیاسای و اقتصاادی، تقویات     عوامام اجتماع  ترشفافب

 .باشدمیبارای کنتارل زندگای خود  شانبالقوهآگاهای آناان از قدرت 

اات    ازنظر غیردولتی هایسازمان (2 اطح عملی اف » :س ااع       هایسازمان -ال اه اجتم اوف ب ای محط اوع      » :محل ان ن ای

  هایسازمانزنان،  هایسازمانااای، ورزش هایباشگاه. گیرندمیاز ابتکارهاااای خاااود ماااردم نشاااأت     هاسازمان

و از تناوع زیاادی برخوردارناد کاه تحادادی از       شوندمیمذهبای یاا آموزشای را شاامم      هایسازمانهمساایگی و  

اوی   هاآن اا     غیردولتی هایسازماناز س ای ی اا   المللیبینمل ات   دوجانبه هایکارگزاریی ای    شوندمیحمای و برخ

بارای ارتقاای آگاهای فقارای شاهری یاا          هاآن. تحادادی از  نیازند(بی دیگاران از کماک خارجای)   هاآندیگار از  

ام      اان در فه اه آن اتیابی    حقوقشانکمک ب ارای دس ات   موردنیاز خدمات بهب اه    هایسازمان. کنندمیفحالی محطوف ب

اند    ای، طبق س اه  UNDP2000 اجتماع محل اه   هاییسازمان، ب از       محموال که شودمیگفت اان تجهی اط داوطلب توس

، غیررسامی   کوچکیا کارآفریناان اجتماعای درون اجتماع محلی هساتند،     هاسنت، بومای، یحنای متکی به   شوندمی

اود        اع خ ار مناب ای ب ان  باشندمیو متک اع   هاسازمان. ای اود درآمد اعضای خود    منظوربه، اغلب دوجانبهبا مناف بهب

شاااهر   هایسازمان -ب «؛(UNDP,8. Ibid, P) ناااده فقااارا و افاااراد فاقاااد قدرت اسااات و دربرگیر شدهتأسیس

اا   اتند              هایسازمان» :مقی اال هس اهر فح اک ش اا  ی اه در مقی ای را ک ان     گیردبرمی درغیردولت ای از ای . برخ

کماک به فقارا درگیر    خاود در  هایفحالیتیکای از   عنوانبهو  اندگرفتهشکمباه خاطار اهداف دیگاری     هاسازمان

  هایسازمان  -پ» اند؛شده  اندازیراهکمااااک بااااه فقرا  باهدف صرفاً  هاآنبرخی دیگاااار از  کهدرحالی، شوند می

ملی از  غیردولتی هایسازمان. کنندمی، در محااادوده یک کشاااور فحالیت  هاسازماناین نوع :  «ملااایغیردولتااای 

محلی را کاااه  غیردولتی هایسازمانفرامحلااای، تحااادادی از  هایسازمان عنوانبهساااطحی میانی حکایت دارند و 

از قبیاام کمیتااه     هاییسازمانملاای،   غیردولتی هایسازمان. آورندمیمشااابهی دارند گاارد هم    وبیشکماهااداف  

اره را شاامم    ایحرفه هایسازمانصلیب سارخ و   المللیبین سابز ایران  و جبهه  احمرهال. جمحیت شوندمیو غی

هستند کاه حاوزه خود را عاوه بر کشاور   هاییسازمان: «المللیبین هایسازمان -ت» ؛هساتند  هاسازماناز این نوع 
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از       مبدأ اا نی اایر نقاه دنی اش تحریف       عنوانبهدر س ات پوش اورهای تح ان  کندمیکش اود    هاسازمان. ای در نوع خ

اداره و رهباااری   یافتهتوسحهکشاااورهای  نوعادر هاییسازماننیااان هساااتند. چ مؤثریاغلاااب کارگزاران قاااوی و 

 (Ibid) wilim cousins.10 .دهندمیانجاام  توسحهدرحالو عملیاات خود را در بیش از یک کشاور  شوندمی

را  هاخانهقهوهمذهبااای و  هایهیلتدامناااه فحالیااات: مسااااجد، تکایاااا،  ازنظرغیردولتااای  هایسازمان بندیطبقه (3

اسامی  هایانجمن، هاخیریه، الحسنهقرض هایصندوق ازآنپسو  دانندمیقدیمای  نهادهاااااای غیردولتای سانتی

ای   اپس    التحصیلیفارغ هایدورهو حت ار و س ااف و  هااتحادیهدر دوران بحدت ای و    هاینظام، اصن ای و مهندس صنف

اره،   ار ساازمان   هایشکمغی ا   جدیدت ای ی ان  باشندمی نهادمردما های غیردولت اه    هایسازمان. بنابرای ای را ب غیردولت

 :سانتی  هایتشکم -الف «کنندمی بندیطبقهلحااظ قدمات و ناوع و دامناه فحالیت باه دو گاروه سانتی و مادرن         

مالای؛  مردمی و خصوصی بارای تأمیان نیازهاای     هایکمکداشاتن ارتباه مساتحکم و ماداوم با ماردم؛ اتکا به     »

اارها و                    ار فش ات و دوام در براب او ؛ مقاوم اخص و ملم اات مش اه خدم اردم؛ ارا  اای مبرم م ار نیازه تأکید ب

اان      (دولتی و محیطی  هایمحدودیت اروی ایم اکا به نی اا ات ای  یب ان    -ب«؛)مذهب اکلهای نوی ادرن (تش  ازنظر: »(م

تکیه  المللیبینروندهاای   به بیشاتر  اتاکا و وابساتگی زیاادی باه دولت دارند؛     اکثراًتحاداد رو به افزایش هساتند؛   

ای از       کنندمی اردم؛ برخ اای م ار       باالی هایظرفیتاز  هاآنو کمتر به نیازه اتند؛ اکث اوردار هس اا    هاآنفنی برخ ب

اار دولات و     اان و رفت اوع فح      المللیبین هایمؤسسهزب غیردولتای و   هایسازمانالیات  آشانا هساتند. موضاوع و ن

ادف   هایگروه اوردار اسات        هاآنه اادی برخ ایار زی اوع بس ای؛    هایکارگزاری :از تن ادادی و رفاه   هایسازمانام

ای؛       اات عموم اکاران خدم ای ؛     هایکارگزارینوآور فنی ؛ پیمان احه مردم احه؛      هایسازمانتوس اوش توس خودج

 (1393نوری،حسین ، )صداقتمدافاع هایشبکهو  هاگروه

سترش   سحه تقویت    نهادمردم یهاسازمان با گ شارکت افراد جامحه در فرایند تو شارکت ،موجب افزایش و    یم،م شود که این م

قای ساااطح آگاهی اجتماعی و فرهن  پذیری افراد جامحه و تمرینی برای کار گروهی            با آزادی و  وزندگ ارت ی جمحی توام 

شد.از طرف     سی خواهد  سرمایه     هادولتی ساز کوچکی مربوه به اهداف هاهدف یگرددموکرا سازی مردم،افزایش  ،توانمند

صادی،    در باجتماعی  سازی نظام اقت شار و طبقات جامحه و کارآمد تر تر  یاتیعملیزی و ربرنامهسازی فرآیندهای  ینهبهین همه اق

س و مقابله با  هابرنامهسازی   سادها،به نحوی  یبآ سب ها و ف شارکت واقحی و  ینههزکمو  ترمنا ی هرچه هاگروه مؤثرتری با م

 (1382ش، ؛ظرفیان ه مه باشد.) امیرانییمتری از مردم برآورده خواهد شد که همه از اهداف توسحه یعوس

صلی در فرآیند ظرفیت     صلی و درواقع گزینه ا ساکن هدف ا شمار می  اجتماعات  شتر برنامه سازی به  های ها و طرحروند.در بی

شود. اجتماعات   محور نامبرده میاجتماع سازی حت عنوان ظرفیتتسازی در اجتماعات محلی،  توسحه محلی، از فرآیند ظرفیت 

سکونتگاه    ساکن در  سمی مثم  محلی  شهر دارای ظرفیت     های غیرر شهروندان در  سحه می سایر  شند و بدون  هایی برای تو با

سترش می    ستند.لیکن اغلب نیازمند تقویت و گ شند. زمانی ظرفیت ظرفیت نی گردد که گروهی از اجتماعات  سازی مطرح می با

سااتفاده از اسااتحدادها و های درونی و درواقع امحلی در شااهر از قدرت و توان کافی برای تحرك بخشاای به منابع و ساارمایه

شتری دست می  های دیگر به مزیتهای برخوردار نبوده و درنتیجه گروهمهارت یابند.درواقع اجتماعات محلی باید برای های بی

ستیابی به حقوق خود درزمینه   سا م د سی،    م صادی،  اجتماعی، سیا سته  بر و یابند آگاهی مدیریتی و فرهنگی اقت  خود، هایدان

. از راهبردهای اصاالی و عملیاتی در این بیفزایند خود زیسااتی شاارایط ارتقای و محیطی مسااا م حم درزمینه خود هایمهارت
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های ارتقای بخش عبارت خواهد بود از افزایش تساااهیات دساااترسااای به آموزش همگانی و یادگیری در حین انجام برنامه 

 .سازی خواهد بودی ظرفیتای براتوانمندی اجتماع محلی و ارتقای بخشی محات که خود زمینه

 

 

 

 

 

    : ظرفیت برای توسحه2-3-1شکم                                                      

 HIS and DPU,1996,p1منبع :                                                             

                                                                                         

شورهایی  شمندی را به  تماعاج سازی ظرفیت یاند که درزمینههند، پرو، بولیوی و آفریقای جنوبی ازجمله ک محور تجارب ارز

ست آورده  شاره کوتاهی به عملکرد تجربه مجریان برنامه ظرفیت د شهر کوچک آلیس در آفریقای    اند.در این زمینه ا سازی در 

محور و کننده محلی، نهادهای اجتماعسازی در نهادهای ادارهارتباه با موضوع نخواهد بود. در این شهر برای ظرفیتجنوبی بی

ساختمانی، در یک کار جمحی اقدام به تهیه طرحی اجرایی برای کاهش     رمایهس  صالح عمرانی و  شندگان م گذاران محلی و فرو

سکونتگاه    شکات  سلله م صر نامبرده برای نحوه  دار نمودند. طی مراحم مختلف این طرح، کارگاههای م هایی برای آموزش عنا

پذیری بیشتر در  در شهر آلیس نهادی با مسلولیت   "گردید. و اخیراًشکیم می دار شهر، ت کمک به کاهش مشکات محات مسلله  

سلله     سا م محات م سامانه ظرفیت    شناخت نیازها و م صر کلیدی  ست که در ارتباه کامم با عنا سازی به  دار انتخاب گردیده ا

ظایف تحریف  مم می  و عا               شاااده خود ع ما نه اجت با مالی و داوطل یت  ما با ح ند  ید. این فرآی ما یده     ن یم گرد ت محلی تساااه

 (Ibid,1996,HIS and DPU)است

سحه  برایسازی  ظرفیت راهبرد درنیازها ترین پیشمهم از شی  و زندگی کیفیت ارتقای جهت ظرفیت تو ضحیت  به ارتقای بخ   و

 :ازاند عبارت دارد قرارمدنظر  غیررسمیهای سکونتگاه

 .هستند درگیری و مشارکت به مایم که ساکنانی- 1

 .ساکنینهای توانایی و دانش ،هارتمها- 2

 .اجتماعی ساختار تنوع پذیرش- 3

 .ساکنین اجتماعی تاریخ وها و درك ارزش فهم- 4

راهبرد 

 سازییتظرف

 محلی

 کاااااارکااااا اااااا 

یدهدآموزش  

مؤثر  هاد   

رای ظرفیت ب

 توسعه

چارچوب قانونی 

و نهادی 

کننده حمایت  
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 ها.فرصت تشخیص و شناسایی قابلیت- 5

 .اقدامات در عمم ابتکار برای انگیزش ایجاد- 6

 .منابع وها زیرساخت و خدمات ارا ه جهتکننده حمایت نهادهای- 7

 اقتصادی. مالی منابع- 8

 .محلی اجتماع مدیریت- 9

 .محلی اجتماعدهی سازمان- 10

 . اجتماعی شبکه و سازمانی بین همکاری- 11

 .یکردهااز رو استفاده در تنوع وپذیری انحطاف- 12

 ها.موفقیت از تجلیم و کنندگان همکاری از قدردانی- 13

 تاش وواردشااده  سااازیظرفیت فرآیند در انرژی منابع گسااترش برای که جدید نهادهای و مردم از حمایت و تشااویق- 14

 کنند.می

 (Peizer,2005)اطاعات    ارا ه و انتقال تبادل، فرآیند در قوی ارتباه یک ایجاد- 15

های  سااکونتگاه در سااکونت شاارایط و زندگی کیفیت ارتقای منجر بهها مهارتو ها آموزش سااطح ارتقا با تنهاسااازی ظرفیت

سمی  شی  آموزش .گردید نخواهد غیرر ست  فرآیند این از بخ صلی  کار و ا شارکت فحاالنه و مطالبه   به مربوه ا کار گروهی ، م

 . بود گری مستمر ساکنان حاشیه نشین خواهد

 پیشینه تحقیق

شهری )وزارت مسکن و         را می 1370نیمه دوم دهه  سازمان عمران و بهسازی  شارکت و توجه  سرآغاز م شهرسازی( به   توان 

شهری و   احیای بافت ست. همکاری با بانک جهانی در چارچوب پروژه      ازجملههای فرسوده و ناکارآمد  سکان غیررسمی دان ا

سکونتگاه             شد که دارای دو بخش بهسازی و توانمندسازی  ساختاری بخش مسکن تدوین  صاحات  شهری و ا های  بهسازی 

در سطح ملی است. در بخش بهسازی شهری اهدافی مانند بهسازی کالبدی،      سازی برنامه راهبردی مسکن   غیررسمی و ظرفیت 

سکن و           ساختاری تحدیم قوانین و مقررات بخش م صاحات  ساکنان مدنظر قرار گرفت و در بخش ا سازی محله و  توانمند

 ها هدف قرار گرفت.تأمین مالی و تخصیص یارانه

ترین دوره ریزی شهری، مهم ای مرسوم به توانمندسازی به عرصه برنامه   هبه دلیم ورود طرح 1380در این میان، نیمه اول دهه 

شیه    ستای مدیریت حا ست. این طرح    در را شور ا شینی در ک سط وزارت         ن سمی تو سکان غیرر شکم ا شهرهای دارای م ها در 

ستانی توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه           مشارکتی اجرا   های غیررسمی تهیه و با الگویی مسکن و شهرسازی و ستاد ملی و ا

شهری یا     نگر شهر ها با تأکید بر دیدگاه شوند. این طرح می سحه   CDSو برگرفته از طرح بانک جهانی تحت عنوان راهبرد تو
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های فرودست شهری یا فقیرنشین در کم شهر و در ارتباه عملکردی با کم شهر        بایست تمامی محله است. به این محنا که می 

سپ      شوند.  سایی  شنا سا  اولویت طرح تحلیم و  ساماندهی به س بر ا شهری مولد و   های  مثابه بخشی از هدف عمومی نیم به 

به  بدی تحریف شاااوند.        فراگیر، از جن حات امکان    درمجموعهای اقتصاااادی، اجتماعی و کال های  سااانجی طرحگزارش مطال

فقیرنشین شهری است؛ اما آنچه بسیار     دهنده بهبود نسبی محات  توانمندسازی و دیگر مطالحات موازی در یک دهه اخیر نشان  

 (.1390،کارگر، بهمن، سرور، رحیم های اجتماعی در شهرهاست )حا ز اهمیت است، گسترش فقر نسبی و نابسامانی

  اناااواع یاااتمفهاااوم وماه یاااانبر توسحه ضمن ب یردولتیغ ینقش سازمانها ی( در پژوهش خود با عنوان بررس1387) یالوان

اژوهش نشاان   ینشده است. ا یفسازمان ها توص یناثربخش ا یریتو مد یحنقش آنها در توسحه تشر ی،یردولتغ سازمانهای   پ

 تواند بسترساز توسحه و رشد جامحه باشند. یم یمردم با هم و با دولت و بخش خصوص یداد همکار

امداد امام  یتهمردم نهاد با کم یسااازمان ها یتحامل یالگو یینو تب یبا عنوان طراح یقی( در تحق1388تبار، در سااال ) یرضااا 

س    ینبه محروم یتیخدمات حما یبهره ور یش)ره( به منظور افزاینیخم شار آ ص  یر،پذ یبو اق س    یفیبا روش تو   یضمن برر

ستفاده    یتیاز خبرگان مسلول بخش ارا ه خدمات حما  نظرخواهیو  یقعم یو انجام مصاحبه ها  یدانیمشاهدات م  کشور، بر ا

سازمانها  یدیجد یگونه ها یتتقو یا یجادموجود و ا یها یریها و تجارب خه یتاز ظرف ینهبه سته به عامه   یاز  مردم نهاد واب

 داشته است یدتأک یصنف و یلیفام یتیخودجوش حما یمحله محور و تشکم ها یتیداوطلبانه حما یمردم، شامم تشکم ها

را با نمونه  یاجتماع آسیب های  زنان در محرض یتوانمندساز نهاد در  مردم ینقش سازمانها (1389)در سال   یزن یخ االسام ش 

نشاان داده اسات، دو عامم آموزش    یمحاصام از تحل  نتایج نمود. یمتشاکم از هفت سامن فحال در حوزه زنان بررسا    یآمار

 مؤثر هستند یاجتماع یب هایزنان در محرض آس یتوانمندساز ینی درو آموزش کارآفر یزندگ یمهارتها

و  یری،آثارشااکم،گ یندمردم نهاد در روسااتاها:فرا یسااازمان ها یتدر پژوهش خود با عنوان وضااح(1395و همکاران) نیجوا

اکات    یامدهاپ اه مش پرداخته  ییمردم نهاد در مناطق روستا یسازمان ها یرو پیش )منطقه مورد مطالحه شهرستان رشتخوار(،ب

اود       اتاها، کمب امن در روس اارکرد س و  یقبل یتجربه ناموفق سمن ها ی،وجود فقر فرهنگ بودجه، وعدم درك کامم مردم از ک

 دارد ی وجودرابطاه محناادار ییبه سمن هاا در منااطق روساتا یمنف یدگاهد

ادار        ( در پژوهشی با عنوان نقش سازمان های غیر دولتی در تق2010)و رضوان یکخواهن احه پای ارای توس ادی ب ات توانمن   وی

 توانند با دعوت به مشارکت بااااا  جامحه مطالحه سازمانهای مردم نهاد درکشور مالزی نشان دادند، که سازمانهای مردم نهاد می    

مک سااازی می توانند در بلندمدت به توانمندسااازی اقتصااادی ک ریزی و ارزیابی، اعتماد به نفس،ابتکار عمم و ظرفیت برنامه

 خواهد بود. یدارتوسحه پا یو حاصم توانمندساز کنناد

اوان     2011نوعی و سااجع )  اا عن اژوهش خاود ب ها( در توسحه پایدارنشان دادند بهره   نقش سازمانهای غیردولتی)سمن ( در پ

اردم در مشارکت در مراحم توسحه اشاره شده است و فرایند ت        اه م اور فحاالن اوان و حض وسحه وقتی با گیری از استحداد و ت

 مردم توأم باشد ثبات و موفقیت همراه می دانند کاه باا افازایش مشاارکت

اورت  یجنتا اای مردم نهاد در ترویج توسحه پایدار جامحه بر        ( 2011) یپژوهش آناپاما و م اازمان ه ارد س اوص رویک در خص

ش و آگاهی دادن به مردم در زمینه ها روی منطقه رادو در هندوساااتان نشاااان داد که ساااازمان های مردم نهاد در آمااااااوز 

 کنی فقر،توسحه روستایی، تبحیض جنسیتی و کسب درآمد نقش باه سازایی داشته اند بهداشت،ریشه
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مردم نهاد در حفظ و ارتقای سامت جامحه اشاره کرد. نتایج ها پژوهش،  با عنوان نقش و عملکرد سازمان(2014)قاله حیدرنیام

ستفاده دولت از      (سازمان مردم نهاد  )سمن های  شدار میدهد که عدم ا سامت جامحه محرفی کرده و ه را به عنوان نظام پنهان 

 می شود های این سازمانها به محنی کند شدن روند توسحه سامت جامحه ظرفیت

مااااعی در کشاااورهای در نقش سازمان های غیردولتااای در توساااحه اجت (در پژوهشی با عنوان2016نیانگا و و همکاران)است 

جامحاه   ی،دولت، دانشگاه، صانحت، بخاش خصوصا    یگرانهمه باز یتوسحه اجتماع یتوسحه نشان دادند در چالش ها حاال 

ادن  خواهد بود  ینفحاندر همه ذ یآگاه یجادباعث ا یردولتیغ یعمم کنند و سازمانها یمبه عنوان ت یدبا یالملل ینوجوامع ب یم

 کنند. یم یفامهم ا ینقش یگرانباز یسازمانها در آموزش و پرورش تمام یانو ا

توسحه نشان  در کشاورهای در حاال   خودسرانه جامحه در برنامه اسکان یتوانمندساز در پژوهشی با عنوان (2017) بودییانتینی

 کنند یم یفاامهم  یفقرا نقش یتوانمند سازیدر راستای مشارکت مردم و دولت، اقدامات راهبردکه  داد

 

 :تجارب کشورها 

ی رسم یراجتماع محور درمطالحات اسکان غ یکردهایرو یگاهجا یتاز اهم یحاک یر کشورها نیزتجارب سا یبررس

شهرهای  یجادبه ا یمشهری، ن مدیریت در عرصه یکردیرو ینچن یدهدکه هدف اصل یدر بنگادش نشان م ین .مطالحات باست

رهگذر با  یناست. در ا یاجتماع یرپذ یبگروه های کم درآمد و آس یزندگ یفیتمثبت و ارتقای ک یرگذاریتاث یقطر از یدارپا

و اقتصادی آنان در قالب توانمندسازی،امکان تحقق اهداف کان  یهای اجتماع یهها و سرما یتاز جذب خاق یریبهره گ

از آن است  یدر کشورهای در حال توسحه حاک یانبانک جه مطالحات یج. نتایدآ یفراهم م یاجتماع یهسرما یشتوسحه و افزا

و گسترش آن  یمسازی در تشک یتو ظرف یو انسان یاجتماع یهسرما یریاجتماع محور به کارگ یکردهایدر رو یکه هدف اصل

 ( 2010)مانفم، .اقتصادی است یطدر ارتباه با بهبود شرا

: نیز بیانگر (جهان بهتر برای همه)برای فقرا، سرمایه. نتایج پروژه کاهش فقر شهری در قالب بر نامه های اجتماع محوردر پاناما 

آن است که در برخی کشورهای در حال توسحه، تاش قشر کم درآمد در حاشیه اقتصاد دایمی فقدان تاثیر آموزشی، بهداشتی، 

 .شود منظم از مهم کافی را شامم میمسکن مناسب امنیت فردی درآمد 

نتایج گروه مطالحات برنامه ریزی وتوسحه شهری در دانشگاه مینی زوتا در آمریکا نشان می دهدکه برنامه ریزی اجتماع محور 

رسی میتواند منجر به ارتقای پاسخگویی به صدای فقرا، برقراری پیوند و رابطه بین آنها با نهادهای اداره محلی و افزایش دست

فقرا به فرآیندهای اداره محلی شود در واقع تداوم و استمرار رویکرد توسحه اجتماع محور در بهسازی سکونتگاههای غیر رسمی 

 (2010،یوکرا)  .به یک چارچوب نهادی که منجر به تقویت و بازساخت عملکردی نهاد مدیریت محلی منجرمیشود

به فرصت های اشتغال، درآمد  دسترسی سبب ی،توانمندی سازی اجتماع محل دهد که یدر هند نشان م« ساور » مطالحات یجنتا

 (2010)ساویر، های شهری شده است. و مشارکت موثر در طرح
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ریزی اجتماع محور توجه به صدای فقرای شهری و به نوعی  در آفریقای جنوبی حاکی از آن است برنامه« آکایو»مطالحات 

 (2010یو،آکا ).های اجتماعی محات فقیر نشین را فراهم می آوردسرمایه گذاری در خدمات وزیر ساخت 

محور در پروژه  اجتماع یزیشود که برنامه ر یم یادآوراندونزی  یننش یرمطالحات خود بر روی اجتماعات فق در« کال  یبا »

 )2010یکال،با) است.موفق بوده  یاربس یبوم یماریهایآب، مبارزه با ب یعبه توز یحفر فاضاب، دسترس ی،های آبرسان

 روش تحقیق : 

نجااام آن                            تحقیق حاااضااار، از جنبااد هاادف، در زمر  تحقیقااات توساااحااه ای و کاااربردی قرار میگیرد و روش ا

نای روش                 -توصااایفی عات بر مب حه، گردآوری اطا طال یت و نوع موضاااوع مورد م ماه به  جه  با تو  تحلیلی اساااات. 

کاربردی بودن این         نادی بوده اساااات.  های و اسااا خان تاب فاده در             ک بم اسااات قا های  نده روشااا ند ارا ه ده  پژوهش میتوا

 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:

فای نقش مطلوب همکاری و مشااارکت سااازمان های مردم نهاد در راسااتای توانمند سااازی ساااکنان موارد زیر به عنوان عوامم کلیدی ای

 مناطق حاشیه نشین می باشند

 قدرتمند و تاثیر گذار جامعه مدنیشکل گیری 

سحه    شورهای تو شورهای درحال جامحه مدنی نه در ک سحه پدیده یافته و نه در ک سال   تو ست، اما در  وم های اخیر مفهای تازه نی

طور خاص مورداستفاده قرارگرفته است. واژه جامحه مدنی، از سنت لیبرالیسم به وسیله  طور عام و دموکراسی بهجامحه مدنی به

منظور وجه تمایز این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم به  . برای تشریح انفکاك جامحه از دولت ظهور کرده است  جان الك 

های از نهادهای مختلف غیردولتی  . جامحه مدنی مجموعه ویژگی ( 1390شااکوری، )اسااتیافته بین دولت و جامحه گسااترش

ست که می  سلط دولت بر جامحه و فحال ا سایر بخش   تواند مانع از ت شود )ذوالفقاری و همکاران،  سازی   (. 1396های جامحه 

گرایی ن ادامه دارد که این نشانگر آرمان موضوع جامحه مدنی، از هزاران سال پیش آغازشده و هنوز در محافم اندیشمندان جها    

های جامحه مدنی سااازمان (. 1395زاده و هاشاامی، ای متحالی اساات )ملکها، برای دساات یافتن به جامحهو کوشااش انسااان

ای های قدرتمند بردهی در گروهها را از طریق سازمانهای اقتصادی و اجتماعی را کانالیزه کرده و آنمشارکت مردم در فحالیت

(دریک جامحه دموکراتیک، مشارکت یا صدای    1394رزمی و همکاران،  )کندمشی گذاری تقویت می تأثیرگذاری بر فرایند خط

 (Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. 2016)شره هر دموکراسی است شهروندان در انتخاب یک دولت پیش

صاانفی، اجتماااعی و سیاساای قانونمنااد و مسااتقم   یهااااز نهادهااای فحااال ماادنی و تشااکم ییهاااجامحااه ماادنی مجموعااه

نظاام سیاسای حااکم و واساطه باین دولات و ماردم اسات. ایان نهادهاا           افراد جامحاه باه   هاییدگاهکننده داست، که منحکس
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را ایفااای شاادن آزادی و بسااط مشااارکت مردماای هسااتند کااه در مهااار قاادرت خودکامااه نقااش اساساای     ضااامن نهادینااه

  ( khaniki& khojir, 2019)کنندیم

 ینداوطلبانه و غیرانتفاعی، مساجد، نهادهای مدنی و همچن یها، سازمانیاحرفه یهاها و انجمنگروهتوانندیین نهادها ما

در آن  که دهندیها یک جامحه مدنی را شکم مها و انجمنواحدهای جامحه محلی از قبیم شوراهای محلی باشند. این گروه

 توانندی. جامحه مدنی مکانی است که شهروندان مکنندیجامحه عمم م یهاو در جهت دغدغه شانیافراد ماورای منافع شخص

ها را نسبت به فاصله شهروندان را با حکومت کم کند، آن تواندیاز طریق آن با یکدیگر گفتمان داشته باشند. جامحه مدنی م

 ( Tahmasbi,2018ها در فضای منفک شخصی جلوگیری به عمم آورد )غرق شدن آن مسا م سیاسی حسا  نماید و از

 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 

ستگی و هم آفرینی بخش  سو یک سوی دیگر پدیدار م  یهاو همب سرمایه اجتماعی با  گرددیدولت، جامحه مدنی و بازار از   .

  یهاکه هر یک از شاخص یاو در جامحه شودیها و هنجارها سنجیده مهمچون، اعتماد، آگاهی، مشارکت، شبکه ییهاشاخص

  یهماجان( Rahbar and Haydari,2011 برخوردار اساات) الییدر آن زیاد باشااد، آن جامحه از ساارمایه اجتماعی با یادشااده

 ینترسرمایه اجتماعی، که ازنظر اقتصادی نیز بسیار اهمیت دارد ، اعتماد است. اعتماد بخشی از سرمایه اجتماعی و شاید مهم        

ها را بخش آن نیز هساات. اعتماد عمومی آمادگی بالقوه شااهروندان برای همکاری با یکدیگر و نیز آمادگی آن ترینیو اساااساا

شش    برای شدن در کو شان م  یهاوارد  سرمایه اجتماعی  ,khezri 2006)دهدیمدنی ن تحقق حکمرانی خوب از  الزمه( وجود 

مشارکت   یهاطریق مشارکت نهادهای جامحه مدنی با دولت است. از دیدگاه پاتنام، سرمایه اجتماعی نهفته در هنجارها و شبکه

ساااالرانه حاکمیت کارآمد و مردم یتساااالرانه و درنهامردم توسااحه اقتصااادی، گسااترش فرهن  ساایاساای  شاارهیشمدنی پ

ست)  شکیم         ( ,Ahmadi 2013ا سرمایه اجتماعی به ت سرمایه اجتماعی، حجم وافری از  سایر محققان  به باور رابرت پاتنام و 

محتقد اساات تنها  اند پاتنام ساااالرانه فرض کردهبرای مردم الزمجامحه مدنی فشاارده خواهد انجامید که همگان آن را شااره  

شاهد وجود و تحدد نهادهای مختلف مدنی  توانیمیکه سرمایه اجتماعی بین گروهی از قوت زیادی برخوردار است، م ییدرجا

شرکت در انتخابات، تحداد خوانندگان   (قدرتمند مشارکت مدنی   یهاموفقیت آن شهر، محله یا جامحه باشیم؛ سنت    یتو درنها

عنوان  به (فوتبال و.... یهانیکوکاران، باشااگاه یهاساارود مذهبی و محافم ادبی، باشااگاه  یهاگروهها، عضااویت در روزنامه

, 2010ماااوفقیت یک منطقاااه هستند) یها، نشانهیجهگر جامحه مدنی قاااوی و درنت یجادمهم سرمایه اجتماعی، ا یهاشاخص

Tajbakhsh    شگران مخت سرمایه اجتماعی نوعی اعتماد متقابم بین کن ست که به آنان امکان م (  سایر     دهدیلف جامحه ا تا از 

سالم و رشد    یااستفاده کنند و با همکاری و همیاری یکدیگر جامحه  یراحتمادی و فیزیکی نزد یکدیگر به هاییهمنابع و سرما 

شکم دهند)  سرمایه اجتماعی و نهادها و گروه      (Alvani, 2009 یافته را  سرکوب  ضحیف یا  ه مدنی باعث  جامح یهاهرگونه ت

شد و جامحه گرفتار توسحه     ییتا دولت، کارآ شود یم شته با سرمایه اجتماعی       یافتگینکافی را ندا شود. از دیدگاه پاتنام  ساد  و ف

سرمایه اجتماعی و کمبود              ست و فقدان  صادی و کارآمدی حکومت ا سحه اقت صلی تو ستحکم عامم ا قوی و جامحه مدنی م

سحه    صلی تو شمار م    افتگیینجامحه مدنی عامم ا صادی و عدم کارآمدی حکومت به  سیر   سرمایه اجتماعی به  آیدیاقت مثابه اک
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گرا، توان ، هر دو در پیوندی با دولت توساااحه    یافتگی مثابه موتور متحرك فرآیند توساااحه    جامحه مدنی و جامحه مدنی قوی به       

شبرد توسحه همه   سی ممکن رادا   –اجتماعی هایینهجانبه با کمترین هزپی گرا  توسحه  یهااوانز نیز دولت ررند. از دیدگاه پیتسیا

. بنابراین روابط دولت کنندیوکار برقرار مبخش خصوصی و محافم کسب فحاالنجامحه مدنی،  یهاروابط مستحکمی با تشکم

کدیگر را تکمیم و تقویت م          مدنی ی حه  بازار و جام ند یو  ب          کن حال همراه  مدنی پرتوان و ف حه  مدرن و جام ا بخش و دولت 

شور فراهم              سحه پایدار را در یک ک شیدن به آهن  تو شتاب بخ سته به همدیگری برای  صی قوی چرخه مکمم و واب صو خ

 (Attar,2010)سازندیم

 )توانمند سازی حاشیه نشینی (گذاری عمومی یمشخط ندیفرآ در شهروندانمشارکت 

برای تجمیع توان خود   تواندمیتاریخ حیات انسان تاریخ همکاری و مشارکت است. زمانی که نخستین بار انسان دریافت که       

تاریخی بشر ،مشارکت در مفهوم امروزی خود متبلور شد. امروزه      یتجربهفا ق آید مشارکت زاده شد. از انباشت     بر مشکات 

مستقم از دولت در شرایط برابر و    هایتشکم . در جامحه مدنی  گیردمیصورت   جامحه دموکراتیک و مدنی در بستر مشارکت  

 (1377)راهنما ،سازدمیمشارکت افراد در امور مربوه به خودشان را فراهم  یزمینهبرخوردار از اطاعات و امکانات مساوی 

دهنده در شرایط  هادهای نظمنبر منابع و  یافته برای افزایش کنترلهای سازمانم متحد، مشارکت را کوششلموسسه تحقیقاتی م

اند هایی که تاکنون از حیطه اعمال چنین کنترلی محروم و مساااتثنای بوده  ها و جنبشاجتماعی محین از ساااوی برخی از گروه 

ها به فرایند مشاااارکت در  های محروم و جدا افتاده جهت ورود آن  کند. بر مبنای این تحریف توانمندساااازی گروه   تحریف می

سازی و     صمیم  ست که از رهگذر آن        ظارت بر امور مربوه به خود، از اهمیتی فزاینده برخوردارنت شی ا شارکت کن ست. م ا

شرایط تحقق ا نشهرو  شارکت تحهدی فحا   تظارات خود را مهیا میندان یک جامحه،  سلوال ن، آزاداالنهسازد. م ست که  نه و م ه ا

 (1391)پور جحفر،خیزدن جامحه برمیعنوان یکی از سازوکارهای اعمال قدرت از دروبه

ست مشارکت عامه   ی مش گذاری عمومی طرق مشارکت عمده مردم در فرایند خط  یمش عمده در خط  میکی از مسا  گذاری ا

بسیار دور موردتوجه علما و اندیشمندان مدیریت بوده و  یهاعمومی، از گذشته هاییمشاذ خطخو ات هاگیرییممردم در تصم

اساات ساایلزنیک در مقاله کاساایک خود تحت عنوان      شااده یانسااجام اجتماعی محرف  هاییوهعنوان یکی از شاا همواره به

و ها مشااارکت را تنها راه تن زدایی میان قدرت قانونی سااازمان  (Selznick, ,2013 ) یدکنندهجذب عوام تهد یسااازوکارها

دولتی شاوند از حالت    یهااو محتقد اسات هرگاه شاهروندان با مشاارکت جذب ساازمان     داندیقدرت اجتماعی شاهروندان م 

دولتی و  یهامشارکت عامه مردم در سازمان   گیرندیصورت یک فرصت در کنار مدیران دولتی قرار م  شده و به تهدیدی خارج

سلله خط  ش م شدن بنیادی منجر م دموکرا ینوععمومی به هاییگذار یم شهروندان را از حالت ب  گرددیتیزه  سبت   تفاوتییو  ن

ساخته و آن  شت خود در جامحه م   به دولت خارج  سرنو سی و مردم  سازد یها را محتقد به  دولتی  یریتدر مد یساالر دموکرا

ستی در حکومت          شهروندان د ست اگر اجازه دهیم  شارکت عامه مردم ا ساختن ایده م سترده  شند، به    متکی به گ شته با آنان  دا

 ( 1383الوانی وشریف زاده،) یمااهداف دولتی بسیج کرده یشبردو نیروی عظیمی را برای پ یمافرصت بالنده شدن داده

 کرد: خاصه بندی در پنج دسته  توانیاهداف مشارکت شهروندان را م
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 ی؛عموم  مو مسا اتوجو برای یافتن مشکعمومی؛ جست  مکشف و شناخت مسا- 1

 موزش؛ آگاه شدن شهروندان از مسا م عمومی ؛آ- 2

 ؛ی آنهاحمجامحه و راه  مو نظر شهروندان راجع به مسا هایدگاهاز د اع؛ اطهایدگاهد شسنج- 3

 حم یابی ؛جامحه و راه  مانگیزش؛ ایجاد انگیزه در شهروندان برای تفکر در مورد مسا- 4

 یمشهای جامحه در خط و توجه به نرم هایمشپذیرش در جامحه نسبت به خط پذیرش و ایجاد مشروعیت عامه؛ ایجاد- 5

 )منبع :همان(گذاری

 

 شده است: آورده یرزم در جدول گذاری و هدف از مشارکت شهروندان در هر یک از مراح یمشفرایند خط ممراح

 گذاری و هدف از مشارکت شهروندان یمشمراحم فرایند خط .1جدول               

 هدف مشارکت گذاری یمشفرایند خط ممراح

 ماحسا  مشک
 ت به کمک مشارکت مردماگاهی از مشکآ 

 مادراك مشک
 تانان از مشکآگاه ساختن آت و امشک یابییشهکمک گرفتن از عامه در ر 

 شتحیین محیار سنج
 شاز مردم در تحیین محیار سنج گرفتنیاری 

 هاحماحصای راه
 هاحماز مردم برای تدوین راه گرفتنیاری 

 عمومی ا مگاه ساختن شهروندان از مسآ 

 هاحمجامحه در مورد راه یهاگاهی از نرمآ 

 هاحمرزیابی راها
 هاحم آنعمومی و راه شهروندان راجع به مسا م هاییدگاهآگاهی از د 

 اتمشک یهاحمساختن شهروندان از راه یگاهآ 

 جامحه یهاها با نرمحمهگاهی از میزان سازگاری راآ 

 اب اصلح و اخذ تصمیمخانت
 ابیخانت حمگیزش شهروندان در اجرای راهان 

 حم انتخابیپذیرش شهروندان نسبت به راه 

 جامحه یهاحم انتخابی با نرمراه یقتطب 

 )منبع : همان(

  های غیررسمیسکونتگاه زندگی کیفیت ارتقاء بخشی رمشی گذاری دمراحل فرایند خط

مراحم زیر شامم  های غیررسمیسکونتگاه زندگی کیفیت ارتقای بخشی رد یفیتمشی گذاری صحیح و باکمراحم فرایند خط

 است :

 محلی نفوذذی هایگروهو  نشینحاشیه توسط شهروندان های غیررسمیسکونتگاهشناسایی مشکات  .1
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منطقی و عقایی پیدا  حمراهبا گفتمان سازنده  نفوذذی هایگروهو  نشینحاشیه شهروندانمنطقی :   حمراهانتخاب  .2

 کنند.

مستقیم و  صورتبهانتخابی برگزیده را با نمایندگان مجلس و دولت  حمراه:  نفوذذی هایگروه تأثیرگذارنقش  .3

 هایشبکهدر این خصوص ، کمپین ،  هشتک ،  نامهپایانتلفنی، نامه، ایمیم ،نوشتن مقاله  و (از طریق   غیرمستقیم

 اجتماعی ،مراجحه حضوری با نمایندگان مجلس و اعضای دولت( در میان بگذارند. هایشبکهاجتماعی ،مصاحبه با 

 شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام ، ،دولت مشی توسط نمایندگان مجلسپذیرش خط .4

 مشی تصویب و قانونی کردن خط .5

 مشیاجرای باکیفیت و صحیح خط .6

 های غیررسمیسکونتگاه یزندگ کیفیت ارتقای بخشی .7

 پژوهشی نگارنده( هاییافته) نشینتوانمندسازی ساکنان مناطق حاشیه .8

 نتیجه گیری :

ها،مهاجرت  به شهر ییانمهاجرت روستا  محات حاشیه نشین در اطراف و درون شهرها به وجود می آید علت گسترش آن هم    

  یهدر مناطق حاشاا ینزم یبها و ارزاناجاره یملک، ارزان یارزان یکاری،فقر، ب ینو همچن از شااهرهای کوچک به کان شااهرها 

 است

شین از لحاظ              شیه ن ساکنان حا شت  ستند اما محی شهر ه ستم بزره  سی شیه هم جز ی از  ضا مناطق حا صاد  یی،محدوده ف   ی،اقت

ست        یو فرهنگ یاجتماع شدید مواجه ا شهر متفاوت و با کمبود های  سایر نقاه  شارکت  که زمانی.  با   یکعنوان به ردمم م

 مهم اساسی   نیازهای واز مشکات   بسیاری  رفع برای مهم بسیار ای وسیله  ،شود می واقعموردقبول  جامحه در اجتماعی ارزش

سازی شود.  کار گرفته می به سکان  سازی  نو و به سمی   ا سازی  با همراهغیرر شیه  ساکنان  توانمند شین حا  جدیدی رویکردی ،ن

  سوی  از توجه و حمایت برتأکید  غیررسمی  اسکان مسلله   حم ه را و است شده  ارا ه قبم راهبردهای ناکامی دنبال به که است 

و  محلینفوذ های ذی گروه ،نهاد های مردم ساااازمان  محلی، بخش حمایت   با  اجتماعی  سااارمایه   آن کنار و در  دولتی مقامات  

شین موردنظر  حاشیه  شهروندان  فحالمشارکت   شینان  های حاشیه دغدغه کاهش درنهاد های مردم. سازمان است ن مؤثری   نقشن

 از مطلوبی قابم سطح  به بازگشت  برای نشین حاشیه  ساکنان  توانمندسازی  و اجتماعیهای آسیب  کاهش هایدرزمینه  و دارند

 یکی امروزه کهنحویبه هستند  مطرح هادولت برای اجتماعی سرمایه  یک عنوانبه نهادمردمهای د. سازمان نکنمی تاش زندگی

شور  یافتگی هرتوسحه های شاخصه   از شارك  ک ست  نهادمردم هایسازمان  در افراد میزان م شیه  از بخواهیم اگر.  ا شینی حا  به ن

 ارتباه بیشترین  این گونه سازمان ها  اعضای  چراکه شود  داده بیشتری  اهمیتها سمن  به باید کنیم حرکت یافتگیتوسحه  سمت 

شیه  مناطق با مردم ار شین حا سازی  در و دارند ن شیه  ساکنان  خودکفایی و توانمند شین حا سازمان دارندپررنگی  نقش ن های  . 
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  بسزایی نقش پزشکی و حقوقی کارآفرینی، اشتغال، ،شناختیروان خانواده، مشاوره درزمینه نشینحاشیه مناطق در محلی مردمی

 .بردارند بزرگیهای گام توسحه اهداف به نیم راستای درتوانند می و دارند

سلله   یک وقتی سا      حادم شینی در جامحه اح شیه ن ست  نیاز ،شود می اجتماعی مثم حا شی  خط که ا ضم  این از گذارانم  مح

 در محلی)نخبگان ، دانشاااگاهیان، روحانیون وبزرگان محلی ومنطقه ای وغیره(      نفوذ های ذی . گروهکنند  پیدا  آگاهی  اجتماعی 

  خود راهکارهای وها کنند و با برنامهمی ایفا مثبتی نقش گذارانمشی  خط و دولت برای آن تحلیم و اجتماعی حادمسلله   طرح

 نقش وکنند می قدرت نفوذ گذاریمشی  خط فرایند در طریق بدین وکنند می فراهم را کارهایی دستور  گذارانمشی  خط برای

 کنند.می ایفا گذارانمشی خط و دولت مردم، آحاد برای را مشاور و راهنما

در را  یگذار یرتاث ین میزانباالتر یریپذیت و مسااالول یاز حقوق شاااهروند مردم یگاهآ و مردم نهاد با آموزش یساااازمانها

شین      شیه ن سازمانها ساکنان حا شین     مردم نهاد در یدارند.  شیه ن صورت داوطلبانه در  با ، مناطق حا به خدمت گرفتن مردم به 

شتر ب یمردم ایشهرها و نهاد ه  یاجتماع یند. هر چقدر فحالنبر یرا باال م یاجتماع یها مشارکت  یزانر مختلف جامحه مامو   ی

سحه پا    تری مثبت یرتاث یشهر  یریتکار مد یجهشوند در نت  شته و به تو خواهند  شایانی  کمک ی در این محله ها شهر  یداردا

در ارتقای  تاثیر گذاریو... نقش  یو آموزش  ی،فرهنگیمختلف اجتماع یتوانند با انجام برنامه ها یم مردم نهاد یکرد. سازمانها 

 .یندنما یفااساکنان حاشیه نشین  یزندگ یفیتو ک یحقوق شهروند

زمان  ینتر یعآن را در سر  یجهسازمانها اعتماد کنند تا نت  ینبه ا یشهر  یرانمد توانمند سازی ساکنان مناطق حاشیه نشین     یبرا

  یمشورت یبازو یمتول یمردم یبه عنوان سازمانها مردم نهاد یسازمانها یداست . امممکن به صورت مثبت و مفید مشاهده کنند  

را در  توانمند سازی ساکنان مناطق حاشیه نشین  یشدن برنامه ها ییاجرا یها ینهدولت، بسترها و زم ی شهروندان وو مشارکت

 .ی  به نحو احسن اجرایی کنندشهر یریتمدو همگرایی دو سویه با و در تحامم  ه هاسطح محل

 منابع :

شناور  (1 سن  ،آ شقانی فراهانی،  مح ضم  ،، ربیحی فرداد  ابراهیم ، وا   یفرارو یا ینهزم یمطالحه موانع و چالش ها،ابوالف

 18صص3شماره ،4دوره ،1400زمستان  ، ی،و روابط انسان یاجغرافیران،شهرها در ا یریتو مد ییحکمروا

 نشر دانشگاه عامه طباطبایی. ، فرآیند خط مشی گذاری عمومی 1383الوانی، سیدمهدی و شریف زاده، فتاح،  (2

 .37سال اول، شماره  یریت،بر توسحه، علم مد یدولت یرغ ینقش سازمان ها ی( ، بررس1387سیدمهدی. ) ی،الوان (3

سااازمان های غیر دولتی در روند ترویج و توسااحه  ش ق،ن1382خرداد و تیر محمد هادی،، اپورشاا ،ظرفیانوامیرانی  (4

 257روستایی، ماهنامه جهاد.شماره

، بازهم در باب اسکان غیررسمی: مورد شیر آباد زاهدان ،هفت شهر فصلنامه عمران و بهسازی  1381پیران، پرویز ، (5

  10و 9شهری ، وزارت مسکن و شهرسازی، شماره 

  های فرآوری سازمان ،تحلیم چالش 1394مد و پورطاهری، مهدی ، فر، اح جالی، محمد، حجازی، یوسف، رضوان (6

  107-. 85 ص، 3، شماره 18محیطی استان کردستان، فصلنامه روستا و توسحه، سال  های مردم نهاد زیست

  یندمردم نهاد در روسااتاها:فرا یسااازمان ها یت،وضااح (1396) .م ی،ح و قاساام یان،شااا ی،بوزور جمهر ی،خ،جوان (7

 .156-167، ص 1شماره8،دوره ، ی)منطقه مورد مطالحه شهرستان رشتخوار(،مقاله پژوهش یامدهاو پ یری،آثارشکم،گ
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سازمانهای مردم نهاد در فرایند کیفری ) نقد و    1397چکنی، مصطفی و حسنی، محمدحسن،     (8 ،راهبردهای مشارکت 

صلنامه مجلس و راهبرد،    66تحلیم ماده )  سی کیفری ،( ف شماره نود و چهار،       قانون آیین دادر ست و پنجم،  سال بی

 341-367ص 

سین و باقری      (9 صابردمیرچی، ح ضم،  ضا،   ذوالفقاری، ابوالف ،بازنمایی جامحه مدنی در مطبوعات   1396بنجار، عبدالر

شااناساای نهادهای اجتماعی، دوره   ،(جامحه 1388 - 1393)تحلیم گفتمان جامحه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 

 43-77سوم، ص 

،الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسحه  1394رزمی، محمدجواد، صدیقی، سمیه و رضاییان، سمانه،  (10

 51-75دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های اقتصاد توسحه و برنامه ریزی،سال چهارم، شماره دوم، ص ،انسانی

هری ، پایان نامه دکتری، دانشااگاه تربیت  ، روش های احیای بافت قدیم و توسااحه شاا 1377رهنما ، محمد رحیم  ، (11

 مدر  ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

، حاشیه نشینی جهشی ، تحلیم آلونک نشینی جهاشی در  1385رهنما، محمد رحیم و دکتر زهرا احمد ی پور،  (12

 14منطقه آب و برق شهر مشهد ، نشریه ی تخصصی علمی فرهنگی مدیران فردا، سال پنجم، شماره 

های و بقا پایداری سااازمانهای مردم نهاد  شااناختی چالش ،تحلیم جامحه 1397زقی، نادر و لطفی خاچکی، بهنام، را (13

ها با دولت. جامحه شناسی نهادهای اجتماعی، دوره پنجم ،   های اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آن فحال در حوزه آسیب 

 93 – 122ص 11شماره ،

سن، بابایی، فرزام و     (14 ضایی، مح شیابی و اولویتبندی مؤلفه  1397بهمنپور، هومن،ر های مؤثر بر جذب و ارتقای  ،ارز

(در فرایند مدیریت پسااماند، فصاالنامه علمی پژوهشاای، آموزش محیط  NGOSمشااارکت سااازمانهای مردم نهاد ) 

 87-102زیست و توسحه پایدار، سال هفتم، شماره اول،ص 

امداد امام  یته( با کمNGOsمردمنهاد ) یساااازمانها یتحامل یالگو یینو تب ی،  طراح (1388) ضاااا.تبار، ر یرضاااا  (15

س    ینبه محروم یتیخدمات حما یور ه بهر یش)ره( به منظور افزاینیخم شار آ س    یان نامه)پا یب پذیرو اق شنا   یکار

 دانشگاه تهران(. یریتدانشکده مد یی،اجرا یریتارشد مد

،مطالحه تطبیقی وضحیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران و فرانسه،  1394رمضانی قوام آبادی، محمدحسین،  (16

 541 – 567،ص  2،شماره  6از تاسیس تا فحالیت، مطالحات حقوق تطبیقی، دوره 

یان  پای،اجتماع یها یبزنان در محرض آس ینهاد در توانمندساز مردم ی( ،نقش سازمانها1389) نجمه.االسام،  یخش (17

 .دانشگاه تهران یدانشکده علوم اجتماع ی،علوم اجتماع یارشد پژوهشگر یکارشناس نامه

ضا، عزیزپور، کاظم و حاجی زاده، بهادر،    (18 سازمانهای مردم نهاد در روند    ، 1393شهاب، محمدر سی نظری نقش  برر

شگاه            صاد دان سابداری، مدیریت و اقت ستایی، دومین همایش ملی رویکردی بر ح سحه رو سحه پایدار باتاکید بر تو تو

 10-14ص  23آزاد اسامی واحد فومن و شفت ،

ی در ایران، مجموعه مقاالت ،ساختارهای مورد نیاز جهت مهار و ساماندهی حاشیه نشین1382شریحت زاده ،مریم ، (19

 حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی ،جلد اول
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سازمان مطالحه تدوین کتب        1390شکوری، علی،   (20 سازمانهای حمایتی )با تاکید بر ایران(،  شارکتهای اجتماعی و  ،م

 .276علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، مرکز تحقیق و توسحه علوم انسانی، ص 

 275و نوسازی شهری ازدیدگاه علم جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران؛چاپ سوم.ص،بهسازی  1389شماعی،علی،  (21

،ساختارهای مورد نیاز جهت مهار و ساماندهی حاشیه نشینی در ایران، مجموعه مقاالت 1382شریحت زاده ،مریم ، (22

 حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی ،جلد اول

مشارکتی شهروندان در مدیریت محیط زیست شهری،  سیاست پژوهی پارادایم های ،1394صداقت نوری،حسین ، (23

 38فصلنامه مدیریت شهری، شماره 

د من، بازنگری ویژگی های اسکان خود انگیخته در ایران،در جستجوی راهکارهای توان 1382صرافی،مظفر، (24

 سازی،مجموعه مقاالت حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی،جلد اول ، انتشارات دانشگاه علوم و بهزیستی و

 توانبخشی

جلب مشارکت ساکنان  یراهکارها یه، ارا (1388بار، )ج،,امجدی حمدرضام ،,بذرگرلی ,سلطانی عرهانب ،عبدی (25

شماره: بهار و  ،شهر یت: هویه(  , نشریتوسحه شهر یطرح ها یو اجرا یهته یند)در فرآ یررسمیمناطق اسکان غ

 71-82صص ;(4 ), 3,  1388تابستان 

های سازمانهای مردم نهاد بومی دین محور در حم   ،مطالحه قابلیت 1395جحفری، محسن،   فیروزآبادی، سیداحمد و  (26

ستایی        سحه اجتماع محور رو شروی تو شهای پی صلنامه علمی «مورد مطالحه: گروه جهادی طاب عباد » چال -، دو ف

 153-173پژوهشی، الگوی پیشرفت اسامی ایرانی، سال چهارم، شماره هفتم، ص 
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