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   چکیده
 اي با عنوان شهري شدن فقر یا فقر شهري شده است گیري و گسترش پدیده تدریج با شکل هاي بحران اقتصاد جهانی به ریزي مسکن و بازتاب هاي ناکارآمد در عرصه برنامه سیاست

هاي اجتماعی،  اه مقابله و در جهت پیراستن آسیببا نگ ه،عمد طور به هاي غیر رسمی هاي مواجهه با سکونتگاه . تا به امروز، سیاستکه یکی از نتایج آن اسکان غیر رسمی است
ی راهکارهاي سایر کشورها داخلی در این زمینه کمتر به بررسهاي کالبدي و یا اصالح و تعدیل برخی قوانین مرتبط با مسکن بوده است. از آنجایی که مطالعات  ناهنجاري
هاي مناسب براي مواجهه با  ارایه سیاست ،سپسهاي غیر رسمی در کشورهاي مختلف و  اسکان یهاي سامانده ريگذا ژوهش با هدف شناخت و تحلیل سیاستاین پ ،اند پرداخته

از است. در این پژوهش  استداللی ،راهبرد پژوهشاز دیدگاه کیفی و  ،تحقیق روش نظر از و اي توسعه ،ماهیت نظر از راخی پژوهش. انجام شده استهاي غیر رسمی در ایران اسکان
 .است شده انتخاب جمعیتی تراکم و حکومت نوع انسانی، توسعه شاخص رتبه نزدیکی در اشتراکات سبب به مطالعه مورد کشورهاي استفاده شده است.تحلیل تطبیقی متون 
ارتقاي کیفیت زندگی اجتماعی  از جملههاي ترکیبی با توجه به عوامل کلیدي  گذاري از سیاست استفاده ،ایران در براي ساماندهی اسکان غیر رسمیپیشنهاد این پژوهش 

ا ساختار گیري از رویکرد مشارکتی همراه ب شرایط محیطی به شکلی فراگیر و پایدار، بهره ها، ارتقاينشینان از نهاد خانواده تا نهادهاي کالن، حفظ منافع و مقاصد تمام گروه زاغه
  .استهاي مکانی و نهادي  هاي محلی، همخوانی با توانایی پشتیبانی دولت و سازمان

 انواژگ دکلی
 ، تجارب جهانی، توانمندسازيساماندهی هاي گذاري سیاستاسکان غیر رسمی، 
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Abstract  
Global experiences have recognized the promotion of settlements in informal residential units as one of the most appropriate strategies; since 
domestic studies in this field have lessened the strategies of other countries. This research looks for creating a suitable ground for choosing the most 
effective solutions for the empowerment of informal settlements in the Country, as well as preventing the repetition of inappropriately tested 
strategies. Comparative analysis of texts has been used to explore ways of organizing informal settlements in developing countries. Case studies have 
shown several factors of the strategies used to improve the quality of social life of slum dwellers have been extracted. The participatory approach, 
with the support of the government and local organizations, spatial and institutional capacity of the neighborhood, improving the conditions in a 
comprehensive and sustainable way, focused on the interests and intentions of all groups. To organize the informal settlement of Iran, we should use a 
hybrid approach with respect to the above factors. On the other hand, the realization of plans and programs for the empowerment of informal 
settlements is largely dependent on appropriate encounters and confidence building by municipal institutions, along with appropriate planning for the 
improvement and renovation of these settlements.  
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-1 قدمهم 
  يسکونتگاهها یريگ در حال توسعه شکل ياز مشکالت کشورها یکی

داري  که با ورود به روابط جدید سرمایهبه طوري در آنهاست.  یرسم یرغ
سیس صنایع و کارخانجات در اطراف شهرها جهانی، دالیل مختلف مانند تأ

منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها گردید. از سویی مهاجرین جذب شده 
خود در بازار نیاز ورد مبا توجه به وضعیت درآمدي خود قادر به تأمین مسکن 

به تأمین مسکن آنها  اي سوي دیگر، در کمتر طرح و برنامهرسمی نبودند و از 
 و با  ندآنها به نواحی اطراف شهر رانده شد ،اینبنابر. است توجه شده

هاي پیرامون شهرها شدت  وسازهاي غیرمجاز رشد آبادي ها و ساخت تفکیک
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رسمی زمین و مسکن اقدام به تأمین نیاز  و افراد مذکور در بازار غیر گرفت
 خود کردند.

 به شهري فقر بارز هاي چهره جمله از اي حاشیه و رسمی غیر هاي سکونتگاه   
 شکلی به )بزرگ شهرهاي ویژه به( شهرها مجاور یا درون در که روند می شمار

 پایینی سطح و درآمد کم اقشار از تجمعی با ریزي، برنامه و مجوز فاقد خودرو،
 و جدي تمشکال امر، این .]1[ گیرند می شکل زندگی کیفیت و کمیت از

 فشار شهرها، در بیکاري از ییالبا سطوح شامل که رددا دنبال به را شماري بی
 فراهم در شدید هاي نارسایی و شهري هاي زیرساخت و خدمات برالعاده  فوق

 سازمان گزارش براساس که چنان. است شهري ساکنان براي مسکن آوردن
 شده معرفی سوم هزاره اصلی چالش نشینی آلونک و نشینی حاشیه متحد، ملل
 و کنند می زندگی ها زاغه در نفر یک نفر، 6 هر از جهان در دین ترتیب،ب. است
 ها زاغه میلیاردي یک جمعیت ساکنان، مشارکت و دولت مشترك عمل بدون

 .]2[ رسید خواهد نفر میلیارد دو به 2030 سال در
نشینی و اسکان  توسعه، حاشیهدر مقایسه با بسیاري از کشورهاي در حال    

 هاي گیري سکونتگاه ایران سابقه کمتري دارد. در شکل رسمی در غیر
تباط تنگاتنگی بین رشد هاي ساماندهی آنها، ار غیر رسمی و همچنین برنامه

اقتصادي، ناتوانی ویژه جمعیت شهري، تغییرات ساختاري در نظام  جمعیت، به
نشینی  کونتی جمعیت با پدیده حاشیهدر تأمین مسکن و امکانات زیستی و س

هاي موجود در واحدهاي مسکونی  ارتقاي سکونتگاه تجارب جهانی وجود دارد.
اما این  ها شناخته است، ترین استراتژي ر رسمی را به عنوان یکی از مناسبغی

گیرد. در تهیه و تدوین این  مختلفی را دربرمیاست و ابعاد واژه بسیار گسترده 
ي شهرها بدون  ندهی و ارتقاي شرایط زندگی حاشیهمقاله، از آنجا که ساما

مالک جهان سوم، وارد شدن در ویژه م ي دیگر کشورها، به توجه به تجربه
ها  بین رفتن بسیاري از منابع و فرصتي آزمون و خطاست و موجب از  عرصه

رسمی در کشورهاي منتخب که داراي  سأله اسکان غیربررسی م ،شود می
هاي  ها و پروژه ه هستند و آگاهی از نتایج برنامهاي در این زمین ات ارزندهتجربی

برداري از منابع  ق جهان بستر مناسبی را براي بهرهمختلف اجرا شده در مناط
ه کند. در این مقال این مناطق جهت ساماندهی فراهم میمادي و غیر مادي 

رسمی، با توجه  در راهکارهاي ساماندهی اسکان غیر ها سیاستبررسی عمیق 
معیت و در ، نوع حکومت، تراکم ج2013سال در به شاخص توسعه انسانی 
مورد روز، در کشورهاي ترکیه، هند، پرو و برزیل  دسترس بودن اطالعات به

  .مطالعه قرار گرفته است
 
 یقاالت تحقؤاهداف و س -2

بندي و مقایسه تجارب  از پژوهش حاضر مرور، دستهف اصلی هد
گیري  است که طبعأ بهرهها براي ساماندهی اسکان غیر رسمی  گذاري سیاست

له استفاده از آنها در برخورد با مسأبراي را تواند چارچوب مناسبی  از آن می
 اسکان غیر رسمی در ایران فراهم کند.

 :استدر این پژوهش شامل موارد زیر شده االت مطرح سؤ   
هاي ساماندهی اسکان غیر رسمی در کشورهاي  گذاري سیاست -

 هایی دارند؟ رد بررسی چه بوده است و چه ویژگیمو
رسمی با توجه به  چه راهکاري در ساماندهی اسکان غیر -

  هاي ایران مناسب است؟ ویژگی
 
 
 

 یقروش تحق -3
 خصوصنظر در استخراج محورهاي موردسی اسناد و برر ،این پژوهشاز هدف 

پس از گردآوري  ،. بدین منظوراسترسمی  راهکارهاي ساماندهی اسکان غیر
یده اسکان غیر رسمی و بررسی اطالعات واقعی، متنوع و گسترده از پد

و، ترکیه و هند) هاي ساماندهی آن در کشورهاي مختلف (برزیل، پر سیاست
 . ستشده اها پرداخته  به تحلیل برنامه

 طبیقیت –این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردي با روش تحقیق توصیفی   
هاي معتبر  ها و سایت عات نیز از طریق متون، کتابخانهآوري اطال است. جمع

ها از روش بررسی  همچنین، براي توصیف و تحلیل داده انجام شده است.
 و مبنا تحلیل در این روش کیفی است، تطبیقی متون استفاده شده است.

 استدالل و تفکر منطق، عقل، مشخصأ کیفی هاي تحلیل و تجزیه در معیار
 و مدارك اسناد، باید اندیشه و منطق و عقل از استفاده با محقق یعنی است؛

 را واقعیات و حقیقت و دهد قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد را اطالعات
هم به کل افرادي گفته  ه آماريجامع .نماید اظهارنظر االتؤس درباره و کشف

هاي تحقیق داراي صفات  دیدگاهشود که از جهات خاص مربوط به  می
 نظر باشند. و مشمول نتایج پژوهش موردمشترك 

 با توجه به اینکه در این پژوهش مقایسه راهکارهاي ساماندهی اسکان    
هاي در حال توسعه مدنظر است، جامعه آماري کلیه غیر رسمی در کشور

ي در حال توسعه براساس شاخص توسعه انسانی منتشر شده از جانب کشورها
، لیل انتخاب مطالعه این چهار کشورگردد. د را شامل می سازمان ملل متحد

ه با توجه به اینکه ایران در هم آن است ک و، ترکیه و هند،برزیل، پریعنی: 
 داردقرار  76بندي شاخص توسعه انسانی در رده  رده

 (High Human Development Group) اولین معیار محدود کردن جامعه
نوع حکومت  دوم معیار رها در این گروه بوده است.آماري قرار داشتن کشو

 ها دارد. سزا در تغییرات شاخص ها تأثیري به هاي دولت است، چرا که سیاست
تراکم  سوماین کشورهاي داراي حکومت جمهوري انتخاب شدند. معیار بنابر

ر الگوي زندگی افراد در جمعیت نزدیک به ایران است که چه بسا د
سزا دارد. البته هندوستان به  اههاي رسمی و غیر رسمی تأثیري بهگ سکونت

هاي غیر رسمی  مواجهه در اشکال مختلف با اسکان علت گسترده بودن و
بررسی در این پژوهش با محدود کردن جامعه آماري،  ،اینانتخاب شد. بنابر

در راهکارهاي ساماندهی اسکان غیر رسمی، در کشورهاي برزیل،  تحقیقاتی
  .گرفتپرو، ترکیه و هندوستان در کنار ایران قرار 

 
 پژوهش ينظر یمبان -4

گذاري  بیان نظریات مطرح در حوزه سیاست و وضیحابتداي پژوهش به تدر 
 شناختی بوم اکولوژي دیدگاه دراسکان غیر رسمی پرداخته شده است. 

 شهر فیزیکی بافت به توجه با مکینتاش و کلینارد همچون پردازانی نظریه
 دو زمینه این در کلینارد. دنکن می توجیه را نشینی حاشیه پیدایش سازوکار

 :دهد می هارای را نظریه دسته
 اساس بر و کلینارد نظر از :زمین از استفاده ي نحوه در تغییر) الف   

  مسکن و نشینی زاغه داراي امروزه که هایی مکان ربرث، و برگس مطالعات
 مد مسکونی ي منطقه و شهر ي منطقه بهترین جزء زمانی هستند نامتعارف

 و انبارها ها، کارخانه صنعتی و تجاري مناطق گسترش با ولی ،اند بوده روز
 مرکز از دارند بهتري وضع که افرادي آنها، همسایگی در فروشی عمده مراکز
 شهر زیباي هاي حومه در و کنند می حرکت شهر از خارج سمت به شهر
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 وارد تازه فقیر قومی هاي گروه شامل که درآمد کم کارگران و کنند می زندگی

 ساکن نواحی این در و آیند می مناطق این به هستند، نژادي هاي گروه و
 در ها ساختمان نگهداري و تعمیر جهت کمی اجازه مالکان چون .شوند می

 و توجهی بی زیاد، شلوغی علت به و یابد می نزول شرایط ،گیرند می بافت
 .شوند می تبدیل زاغه به مناطق این ن،ساکنا توسط تخریب

 مورد در :آن صحیح نگهداري و تعمیر عدم و مسکن کمبود)ب   
 ساکنان: نویسد می آبرامز قول از کلینارد شناسانه بوم نظریات دوم ي دسته

 بخش زیرا کنند فراهم خود براي مناسبی هاي خانه توانند نمی مناطق گونه این
 پرداختش عهده از توانند نمی آنها که هایی قیمت به را خود خانه خصوصی

 .]3[ نمایند می عرضه برآیند
 اجتماعی و اقتصادي بیولوژیک، نیازهاي مجموع را انسان مادي نیازهاي اگر   

. دارد را اول نقش نیازها این از دسته سه هر شدن برآورده در مسکن بدانیم،
 خود به را خانوار درآمد از درصد بیشترین نیازها سایر خالف بر که طوري به

 شود که در اشاره می اساسی نیازهاي دیدگاه در رو این از. دهد می اختصاص
 افراد اجاره، یا رهن خرید، طریق از آن مناسب و صحیح تأمین عدم صورت
 .]4[ شوند می نشین زاغه و نشین حاشیه ناچار

 در فناوري و اقتصاد ،دولت اجتماع، عنصر چهار اي ناحیه سیستم نگرش در   
 مهاجراً عموم هم شهري نشینان حاشیه و هستند مؤثر مهاجرت روند بروز

 نابرابر روابط محصول رسمی غیر اسکان که گرفت نتیجه توان می پس. هستند
 در فناوري سیستم نوع زیرا. است سیستم عملکرد جریان در عناصر همین
 .]5[ شود می تعیین حاکم اجتماعی روابط سیستم توسط جامعه سطح

 را موجود لمسای تا دارد آن بر سعی فضا سیاسی اقتصاد دیدگاهاما    
 جنگ از پس خصوص به آن، تحوالت و داري سرمایه ،بنابراین. کند یابی ریشه

 .]6[ شود می تبدیل دیدگاه این مستقل و اصلی متغیر عنوان به دوم، جهانی
 سوم، جهان کشورهاي در بزرگ شهرهاي فضا، سیاسی اقتصاد دیدگاه در

 در شهرها این. هستند متناقض هاي ویژگی مجموعه از اي جلوه کننده بیان
 بخش و برخوردارند بیشتري امکانات از کشور یک مناطق دیگر با مقایسه

 و انواع ،حال عین در. اند کرده جمع خود در را قدرت و ثروت منابع اعظم
 .]7[ پرورانند می خود در نیز را جارينناه و سامانی نابه فقر، اقسام

 مناطق کالبدي و اجتماعی – اقتصادي هاي جنبه به بیشتر لیبرال دیدگاه   
 شهر، در درآمد توزیع نحوه آنان ،رو این از .]8[ دارد توجه شهري مختلف
 و خانوارها درآمد بر مؤثر عوامل خدمات، و کاال به مردم دسترسی میزان

 داخلی مناطق و ها محله در مردم زندگی محیط کیفیت و اوضاع ،طورکلی به
 رفاه میزان تعیین در را اجتماعی هاي شاخص و دنکن می بررسی را شهر

 هاي نابرابري میزان آنها اساس بر و گیرند می کار به ها خانواده اجتماعی
 .]۶[ کنند می شناسایی را شهر مختلف مناطق و اي محله

 طبیعی فرآیندي رسمی غیر هاي گاه سکونت پیدایش لیبرالی دیدگاه در
 پیش لهأمس است. شده استفاده بازار انینقو از آن تحلیل براي و شود می تلقی

 شکاف یعنی لهأمس عمق ،نتیجه در و دگرد می مطرح عرضه از تقاضا افتادن
 انحصاري عصر در ویژه هب و داري سرمایه فوري نتیجه عنوان به فقر و طبقاتی

 نظام لیبرالی دیدگاه در چون گیرد نمی قرار توجه مورد سازي جهانی و شدن
 .]4[ شود می تلقی ممکن الگوي بهترین داري سرمایه

 در اما ،گذارد می ییديأت مهر موجود اقتصادي نظام به لیبرالیسم واقع در   
 از برخی به نکهآ با دیدگاه این و ]6[ داند می ضروري را تفریحی تغییرات آن

 دست به لهأمس از اي ریشه تحلیل اما ،دارد توجه نشینی حاشیه ي پدیده ابعاد
 اقتصادي و فیزیکی اجتماعی، هاي جنبه بعضی به بیشتر و دهد نمی

 به که گیرند می کم دست را تضادهایی اندیشمندان. دارد کیدأت نشینی حاشیه
 در و است آمده پدید اقمار و متروپل روابط با و اقتصادي نامتعادل رشد دلیل

 نامتعادل اقتصادي رشد الگوي ویژگی بر تنها اقتصادي نظام روابط ي زنجیره
 .]8[ کنند می تکیه

 و شود می مطرح رادیکالی دیدگاهلیبرالی،  دیدگاه ایناما در مقابل 
 روابط و مناسبات معلول سوم جهان در را رسمی غیر اسکان گیري شکل
 سو دیگر از ملی هاي ویژگی و سو یک از جهانی مسلط هاي قدرت و المللی بین
 با اساسی هاي چاره پی در بازي، قوانین نپذیرفتن با دیدگاه این .]9[ داند می

 اصالح کالن نظام اگر که است این بر تصور .است جامعه ساختار در تغییر
 وضعیت بهبود درگیر واقع در و نیستند اصالح قابل خرد هاي نظام ،نشود

 اجتماعی سازماندهی به و شود می رسمی غیر هاي شکل در ساکن اجتماعات
 دیدگاه مانند به هم باز ،رو این از. کند می تکیه سیاسی هاي جنبش براي

 و فقرزا سازوکارهاي که زمانی تا کند می رها خود حال به را آنها لیبرال
 .]4[ شوند نابود جامعهدر  ناعادالنه

 و ها ریشه زیادي حد تا رادیکالی نظریات مجموعه گفت باید مجموع در   
 وجود زمینه در آنها استدالل و دهد می توضیح را پدیده گیري شکل بنیادهاي

 و سوم جوامع اجتماعی و اقتصادي سیاسی، نظام بین تنگاتنگ ارتباط
 .]1[ است بوده ملتأ قابل ها گاه سکونت این گیري شکل

 قالب در رسمی غیر اسکان پدیده تاکنون ،شد مطرح قبالً که طور همان   
 ارزیابی از پس پایه نظري چارچوب. است شده تحلیل مختلف هاي دیدگاه
 دیدگاه« حاضر پژوهش موضوع به توجه با مجموع در شده، یاد هاي دیدگاه
 .است شده انتخاب »بخشی اقتدار و سازي توانمند بر مبتنی

 مبانیبندي  جمع نظري چارچوب یک به رسیدن براي ،پژوهش این در   
 در رسمی غیر هاي اسکان بحث در مطرح شده هاي دیدگاه نکات و نظري
 .است شده آورده تلخیص به 1 جدول قالب

 
 یسندهپژوهش، مأخذ: نو يها و چارچوب نظر یدگاهد يبند جمع 1جدول 

 هاي ساماندهیراهکار ویژگی اساسی دیدگاه

اکولوژي 
بوم 

شناختی 
 و ]10[

]6[ 

توجیه سازوکار پیدایش 
نشینی با توجه به بافت  حاشیه

 فیزیکی

آوري و یا پاکسازي  ، جمعحذف
 در روال رشد طبیعی شهر

هاي نیاز
اساسی 

]11[ 

ش و علت اصلی پیدای
گسترش اسکان غیر رسمی، 

هاي رسمی ناکارآمدي بازار
پاسخگویی و مسکن در زمین 

آمد جامعه در به قشر کم
 شهري است

نشینی را امري طبیعی و  حاشیه
این نماید، بنابر میعادي تلقی 

طور نسبی اسکان غیر رسمی به 
 ناپذیر است. اجتناب

نگرش 
سیستمی 

]7[ 

اسکان غیر رسمی محصول 
وابط نابرابر عناصر اجتماع، ر

و فناوري در دولت، اقتصاد 
جریان عملکرد سیستم 

 شهري است.

ایجاد تعادل بین عناصر سیستم 
ري و حذف نیروهایی که شه

 شود. نظمی می منجر به بی

اقتصاد 
سیاسی 

 ]1فضا [

رسمی محصول اسکان غیر 
داري،  مستقیم روابط سرمایه

انباشت سرمایه در شهر باعث 

له را در تغییر ساختار أحل مس
 ع وحاکم بر کار، تولید و توزی

مصرف یعنی ساخت اقتصادي و 
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ام تغییر بنیادین جوامع انجسر شود. جذب مهاجران می
 کند. جستجو می

رالی بلی
]4[ 

تحلیل پیدایش 
هاي غیر رسمی با  گاه سکونت

استفاده از قوانین بازار (پیش 
یید أت ،افتادن تقاضا از عرضه)

 اقتصادي موجودنظام 

تغییر تدریجی در نظام اقتصادي 
کید الگوي رشد اقتصادي أ(ت

 نامتعادل)

رادیکالی 
]4[ 

اسکان غیر رسمی گیري  شکل
 در جهان سوم معلول

المللی  مناسبات و روابط بین
هاي مسلط جهانی از  قدرت

، ادغام هاي ملی ویژگی
اقتصادهاي جهان سوم در 

داري و شدن  اقتصاد سرمایه
جوامع در قالب مرکز و  
قطبی شدن درونی جوامع 
یعنی اقلیتی ثروتمند و 

 فقیر اکثریتی

هاي اساسی با  به دنبال چاره
اگر تغییر در ساختار جامعه (

نظام کالن اصالح نشود؛ 
هاي خرد قابل اصالح  نظام

هبود وضعیت نیستند) درگیر ب
هاي  اجتماعات ساکن در شکل

به  واست غیر رسمی شده 
سازماندهی اجتماعی براي 

 هاي سیاسی تکیه دارد. جنبش

توانمند
سازي و 
اقتدار 
بخشی 

]12[ 

اسکان غیر رسمی را به عنوان 
اقعیت پذیرفته است و یک و

به دنبال راهکارها و 
سازي  هاي بهینه حل راه

شرایط زندگی و سکونت 
 است.

دولت باید زمینه بهبود مسکن 
ازد و به جاي خودیار را فراهم س
هاي  حل راه ،تخریب و مقابله

مبتنی بر توانمندسازي، 
هاي  ساماندهی و بهسازي کانون

 دهد. اي را هدف قرار  حاشیه
 

طرفداران این نوع نگرش، پدیده مذکور را فقط در قالب ساختاري آن در    
 بینند.  حل آن را نیز در شهر می دهند و راه میشهر مورد بررسی قرار 

ها و توانمندسازي و مشارکت  حل کردن راه این دیدگاه سعی بر پیدا   
بر این  ،اینهایشان دارد. بنابر گاه سکونتنشینان براي بهبود وضعیت  حاشیه

هاي آنان در  مقابله با آنها، بایستی از توانمندي باور است که به جاي تخریب و
بر راهکارها و  ،شان استفاده کرد. در واقعجهت بهبود وضعیت خود

کونت از متن زندگی و س جوشأکید دارد که به صورت خودهایی ت حل راه
 . ]1[ یندآ میدرآمد بر اقشار کم

کرد خود به منظور ساماندهی سازي در رویبر توانمندمبتنی  يها دیدگاه   
: توانمندسازي، کند ر رسمی به سه راهبرد تکیه میهاي غی گاه سکونت

 . ]12[ کید داردأسازي که بر رویکرد مشارکتی ت نهادسازي و ظرفیت
 :ند ازا سازي عبارتمندمهمترین اصول و ابعاد رهیافت توان   

گیري  تمرکززدایی در تصمیم، ریزي با همکاري مردم مشارکت مردمی و برنامه
، به رسمیت شناختن قاي موقعیت زنان و برابري جنسیتیارت، حکومت

سازي مدیریت محلی (آموزش ابزارهاي  هاي سنی اجتماع و ظرفیت گروه
 .]13[ ریزي در میان مدیران محلی) جدید، مدیریت و برنامه

د که توسعه کن توانمندسازي بر دیدگاه فقرزدایی استوار است و بیان می   
ت شهروندان و مدیریت شهري پیش پایدار انسانی با تکیه بر مشارک

 . ]13[رود  می
اندازي فرآیند امروزین توسعه در دل  بهترین وسیله براي راه ،در مجموع   

که در جریان آن اجتماعات غیر رسمی، ساماندهی و بهسازي کالبدي است 
. مشارکت فراگیر و فعال و است پیاده کردنسازي قابل اجرا و دنراهبرد توانم

ي هاي ملموس و مقطعی بهسازي نهادینه شده با توجه به ساختارساز ظرفیت

. فرآیند یادگیري اجتماعی همراه با کالبدي قابل تداوم و گسترش است
سکونت و امید به آینده را  ، امنیت درخاطر مکانی همبستگی جمعی و تعلق

ف توانمندسازي اجتماعات ق ساماندهی بتوان به هدپروراند. چنانچه از طری می
بهبود و پیشرفت  هاي غیر رسمی دست یافت، گاه سکونتدرآمد در  کم

سازي آنها آنها متصور است؛ در این صورت جداتدریجی محیط زندگی 
 .]7[ دگرد یوند با تمام شهر ممکن میو پشود  میرنگ  کم

  بحث -5
کلیدي هاي  ها و شاخص ویژگی، 2ي بحث در جدول تطبیقی در ابتدا

هاي غیر رسمی آنها تأثیرگذار  تواند بر اسکان کشورهاي مورد مطالعه که می
بانک جهانی و برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد یا  مبناي آمار باشد، بر
UNDP که این مقایسه آماري در میان کشورهاي مورد مطالعه  شود ارایه می
هاي مربوط به انتخاب کشورها  زمینه است و به روشن شدن برخی پسو ایران 

 کمک خواهد کرد.
 

و برنامه  یمورد مطالعه، مأخذ: آمار بانک جهان يکشورها یديکل يآمارها 2جدول
 و توسعه ملل متحد یشرفتپ
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کشور در ابعاد مختلف  5توان به نزدیکی  می 2از موارد استخراجی از جدول   

 و سرانه تولید ناخالص که HDIبه خصوص در شاخص  ،اشاره کرد
دهنده نزدیکی وجوه مختلف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی کشورهاي  نشان

تطبیقی به سبب  مورد تحقیق است. انتخاب کشورهاي فوق جهت مطالعه
هاي  گذاري وجود تجارب در سیاست ،همین نزدیکی و اشتراکات و همچنین

 .هاي غیر رسمی بوده است اسکان
 

 برزیل
هاي  در مسأله مسکن و سیاستبا دخالت دولت  1960از دهه تا قبل 

ها، جدا  کن کردن زاغه دولت برزیل ابتدا به دنبال ریشه محدودیت و ممنوعیت
با تخصیص بخشی از بودجه  1956کردن آنها از بافت شهري پرداخته و از 

نشینان شهرهاي اصلی برزیل شوند. از  رال براي بهبود شرایط زندگی زاغهفد
حات و برنامه کمک به اسکان با بودجه بانک با الگوي ایدئولوژي اصال 1960

کن برزیلی به منظور هاي دولتی مس کشورهاي آمریکایی و ایجاد سازمان
مسکن سعی در ساماندهی هاي  هاي شهري و سیاست هماهنگی حومه

 .]14[ هاي غیر رسمی کردند اسکان
با توسعه متمرکز و مداخله شدید دولت و  1970و دهه  1960از اواخر دهه    

ریزي شهري با  مسکن، اداره فدرال مسکن و برنامهبه تبع آن ایجاد بانک ملی 
انداز دولت در سیاست مسکن و شهرنشینی ملی و  هدف توسعه چشم

هاي مالی  ق ساخت مسکن اجتماعی و اعطاي کمکتشویاقدام به یکپارچه، 
داراي نتایج  1980ن مسکن نمودند. همه اقدامات تا اواسط دهه راي مالکاب

مؤثري نبوده و شکست آن در وضعیت مسکن فضاي شهري تا این زمان قابل 
با مدیریت دموکراتیک و  2000تا  1980از اواسط دهه  .]14[ مشاهده است

ارکتی انی و مدیریت مشبه بعد با الگوي خودگرد 2000غیر متمرکز و از سال 
یدار و زندگی جهانی) و اجراي گانه (مشارکت عمومی، توسعه پا و تعامل سه

به نتایجی چون محلی  ،هاي مرتبط با مسکن و اشتغال هاي مولد و برنامه طرح
شدن و پایداري مداخله نوآورانه در مدیریت شهري، ایجاد بهبود در وضعیت 

زایش ساختی، افزیرعی مردم از نظر شرایط مسکن و کیفیت زندگی اجتما
به عنوان یک نهاد اجتماعی تر خانواده  سطح سواد مردم، نقش یکپارچه

 .]14[ رسد می
 سایر از تر شاخص محیطی زیست هاي کیفیت به توجه برزیل، کشور در   

 سطح در تنها نه تر یکپارچه هاي شیوه به ،دلیل همین به و کشورهاست
 بین حداقل یا( اي منطقه سطح به مداخله نمایی بزرگ طریق از بلکه محلی،
 ساماندهی اخیر رویکردهاي نتایج دیگر از .]14[ دارد وجود تمایل) شهري
 در مداخله پایداري و شدن محلی به توان می برزیل در رسمی غیر اسکان

 .کرد اشاره شهري مدیریت
 

 پرو
شود و  از روستا به حاشیه شهرها شروع میها  مهاجرت 1950در پرو از دهه 

 سطح پایین درآمد، نرخ باالي بیکاري و سطح پایین 1970و  1960در دهه 
دولت عمأل باعث گسترش  1961ها در  زندگی در کنار تصویب قانون زاغه

ه هاي غیر رسمی در اطراف لیما و شهرهاي بزرگ شد و شاهد توسع اسکان
 .]15[ ها به کمک دولت هستیم زاغه

هاي  گیري سازمان ر دموکراسی و شکلبا تأکید ب 1990و  1980در دهه     
وسعه اقتصادي همراه با گسترش مدنی با اهداف خاص مشارکت، رشد و ت

 2000از سال  .]15[ گیرد ار غیر رسمی و مشاغل کوچک شکل میکو کسب
گیرند.  هاي شهري شکل می هاي غیر رسمی داراي ویژگی گاه به بعد سکونت

یجاد دولت محلی قانونی براي یکپارچه شدن اسکان غیر رسمی با شهر، ا
رایط اجتماعی و هاي شهري از نظر مدنیت و ش ها، انطباق با مدل زاغه

 .]16[ هاي غیر رسمی در پرو است ه اسکانهاي این دور اقتصادي از ویژگی
راهکارهاي گی خاص شده ویژ ریزيرسمی برنامه پرو، توسعه غیر در کشور   

 و منجر استشده سوي دولت حمایت میاین کشور است که از آغاز طرح از 
هاي شهري از نظر مدنیت و رسمی با مدل هاي غیرگاهبه انطباق سکونت

هاي مهم شهر تبدیل ها را به محلهو اقتصادي گردیده و آن اجتماعیشرایط 
 هاي شهري با کیفیت مسکن و امکانات تجاريکرده است که داراي ویژگی

 هستند.
 

 ترکیه
ها بود و قانونی و مسکن آنترکیه نگرش منفی به جمعیت غیردر  1960تا دهه 
مومی عریزي استراتژیک جامع و تصویب قانون عفو  با برنامه 1970از دهه 

نشین  ه در حال رشد و تجهیز مناطق زاغههاي انبو ها با هدف اصالح زاغه زاغه
تنها شاهد افزایش  ها نشین عمومی و اعطاي سند رسمی به زاغه با خدمات

تر عفو  یب قانون جامعبا تصو 1980در دهه  .]17[ها هستیم  رعت رشد زاغهس
ها، پاکسازي اسکان  اغهها، تصویب قوانین جلوگیري از گسترش ز عمومی زاغه

گرفتن هاي آپارتمانی بدون درنظر رسمی و جایگزین کردن آن با بلوك غیر
جز حفظ  اي نشینان نتیجه صادي، نیازهاي مسکن و خواست زاغهشرایط اقت

م و عدم کاهش فقر و یدا ها با تبدیل آنها به مناطق مسکونی موقعیت زاغه
به بعد با  1990د. از دهه جایی جمعیت به حاشیه شهرها ش فقط جابه

هاي پاکسازي،  مات محلی با استفاده از استراتژيریزي بخشی توسط مقا برنامه
محبوبیت و ها  يها این استراتژ ، اصالح و بهسازي و توسعه زاغهمحافظت
ارزش افزوده) و شاهد حمایت  (به علت بهسازي مناطق همراه با داردمقبولیت 

 .]18[ نشینان از این رویکرد هستیم زاغه
 هاي اسکان تر نیز اشاره شد، برنامهیشپکه طوردر کشور ترکیه، همان   

اما . ]17[ ندهستهاي غیرقانونی رسمی داراي نگرشی منفی به اسکان  غیر
، رویکرد انداي که به همراه داشتهافزودهاخیراً با بهسازي این مناطق و ارزش

 گرفته گذاران مورد حمایت قرارو سرمایهنشینان مجدد از سوي زاغه توسعه
 .]18[است 

 
 هندوستان

ها توسط دولت مرکزي در  لگوي تخلیه با برنامه تخلیه زاغها 1950در دهه 
خلیه به منظور اسکان مجدد الگوي ت 1970در دهه  .هندوستان اجرا شد

، مانند: ها به دنبال بهبود امکانات رفاهی عمومی بهبود وضعیت زاغههاي  برنامه
کندي پیش   بهن برنامه ای غیره به انجام رسید کهآب، جاده، فاضالب و 

ریب و حقوق انسانی با رویکردي الگوي تخ 1980در دهه  .]19[ رفت می
سازي شده توسط  قانونی و عرضه زمین آمادهتنظیم اسکان غیر :شامل ،دوگانه

 1994خانوار را پوشش داد و در  22000و تنها بانک جهانی به اجرا در آمد 
هاي  هاي توسعه مجدد همراه با مشوق رحبا ط 1990متوقف شد. در دهه 

توانایی انتقال حقوق توسعه به دیگر مناطق شهر به منظور  :شامل ،جدید
اعطاي مجوز تراکم ساختمانی، سعی در جذب اعتماد  گاه جدید واجاره اقامت

ي ذهنی درباره تخلیه  ران داشتند که با توجه به پیشینهساکنان و پیمانکا
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اجباري، نتوانست انگیزه مناسب را ایجاد کند و سازمان توانبخشی 
هاي  یه مکانول ارا) به عنوان مسؤSRAهاي غیر رسمی ( اهگ سکونت

براي تنها  ،با این حال شد.نشین ابداع  میلیون زاغه 4ستیجاري رایگان به ا
وساز با دزدي از  هاي قدرت در بخش ساخت و البی گردیدنفر تکمیل  19000

ها  مانع از پیشرفت این طرحهاي شهري  هاي عمومی و زاغه دارایی
با مشارکت جوامع با ها  به بعد سیاست ملی زاغه 2000سال از . ]19[ شدند

ساخت ه مسکن و زیربا ارای 2001) در سال VAMBAYهاي ( تصویب برنامه
ها و  با تأکید بر تقویت زیرساخت 2005 ) در سالJNNURMقیمت، ( ارزان

با هدف  2010 -2009) در سال RAYمسکن براي فقراي شهري و برنامه (
نشینی، نتوانستند به اهداف خود دست یابند و پراکندگی  زاغه هند عاري از

تشدید  ،بین مناطق و در نهایتنامتوازن جغرافیایی سبب گسترش شکاف 
جرت به سمت شهرها و در نتیجه نشینی شده است و حتی به افزایش مها زاغه

 .]19[ هاي غیر رسمی جدید شده است گیري اسکان شکل
ها به محیطی ها توسعه کلی زاغههندوستان، هدف اصلی برنامه در کشور   

شهري و بهداشتی بوده است که بودجه این کار از سوي دولت مرکزي در 
هاي این امر منجر به افزایش نقش بدنه .]19[ گیردها قرار میاختیار ایالت

ت رغم سعی دولمشارکت را بیشتر کرده است. اما علی ،محلی شده و در نهایت
افزایش سطح استاندارد زندگی  ،ها و در نتیجهدر بهبود شرایط شهري زاغه

ل فنی یدلیل مشکالت ناشی از مساوشش، بهنشینان در شهرهاي تحت پزاغه
موریت و أافی براي اجراي این مک هاي ناشی از نبود ظرفیتو محدودیت

ن به ااجرمه یافتهگذاري در مناطق بیشتر توسعهتمایل به سرمایه ،چنینهم
ه آموزش به یاگرچه با ارا .اندنشینی شدهتلف مجبور به زاغهدالیل مخ

تواند به اما این امر نیز می ،توان به تحول این گروه کمک کردنشینان می زاغه
 ل شود. یبدتمشوقی براي مهاجرت به شهرها 

سوي  کلی از حالت متمرکز دور شده و بهطوربه راهکارهاي ساماندهی   
اند. از هاي بخشی متمایل شدهریزيمشارکتی و برنامه استفاده از مدیریت

هاي دولتی و ن سازماناقدامات اجرا شده شامل مشارکت بی ،دیگر سوي
عالوه،  به. استهاي جوامع محلی استفاده از ظرفیت ،چنینخصوصی و هم

شود هر کشور متناسب با شرایط خود اقدامات طور که مشاهده میهمان
اهمیت مشکالت  به برزیل با توجهمثال، راي نحصر به فردي نیز دارد؛ بم

هاي  تر بر آموزشلی خود را تمرکز بیشهاي اصمحیطی یکی از چارچوب زیست
یا در نمونه  ؛]19[ ی و آموزش شهروندي قرار داده استمحیطزیست

هاي محلی استفاده شده و این خوبی از ظرفیت پرو به ویالالسالوادور در
 هاي اقتصادي مهم در ایالت لیما تبدیل شده است.محدوده به یکی از قطب

ري، در در سیستم شه عیمشکالت اجتما أترکیه با توجه به منشدر اما    
جود سمی ور منفی به جوامع اسکان غیر هاي نوسازي شهري نگرشروش

 دارد و این موضوع منجر به عدم موفقیت راهکارهاي دولت ترکیه در مواجهه
استراتژي توسعه مجدد  ،دهه حاضرالبته در  .بوده است رسمی غیر اسکانبا 
 نشینان و هم از سويافزوده هم از سوي زاغه دلیل بهسازي مناطق ارزش به

ها با در هندوستان سیاست ملی زاغه. گذاران محبوبیت یافته استسرمایه
ولی هنوز هم  ،استها کمک کرده ساماندهی زاغه مشارکت جوامع تا حدي به

  هاي فنی و مدیریتی مواجه است.با چالش
اي رسمی در ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي جهان پدیده اسکان غیر   
رو ساخته است. ل جدیدي روبهیکه شهرهاي کشور را با مسا استبه رشد  رو

متوسط در مقایسه با بسیاري از کشورهاي در حال توسعه  طوربه هالبت
از کمیت و کیفیت مسکن و زیربناهاي  ایرانرسمی در  هاي غیرگاهسکونت

چون جهانی شدن اقتصاد با پیامدهاي همبهتري برخوردارند. اما با توجه به 
و  این شرایطجهانی شدن فقر و دو سطحی شدن جامعه، در صورت تداوم 

تر انتظارات و واقعیات در شکاف بیش توانجویی براي آن، میعدم چاره
هاي بیشتر ها را به محل آسیببینی کرد که آنرسمی را پیش اعات غیراجتم

به افزایش  جا که روند شهري شدن جوامع به سرعت رواز آن. کندتبدیل می
 هايگاهسکونت خودخودبه توسعه و منفی گسترشاست، پیامدهاي 

ها را ساماندهی آن ریزي وبرنامه شهرها ضرورت درون یا حاشیه در غیررسمی
 استفاده از رویکردسال  10در ایران پس از  نماید.ش از پیش مطرح میبی

 در توجه خور در نتایجی که غیررسمی گاهسکونت ساماندهی و توانمندسازي
 جلب هدف با شهري بازآفرینی سند است، داشته کشورمان شهرهاي از برخی

 شهروندي، حقوق حفظ منظوربه ذیربط هايدستگاه کلیه مشارکت و همکاري
ی محلی و در یمرواحک اعمال و شهري هویت بازیابی زندگی کیفیت ارتقاي

بین کلیه عوامل مرتبط  جهت راهبري مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه
 در سطح ملی و محلی تدوین شده است.

هاي توانمندسازي و بازآفرینی به دنبال اهداف ارتقاي در ایران، برنامه   
رسمی موجود،  هاي غیرگاهنحوي پایدار و فراگیر در سکونتشرایط محیطی به

ربناها براي سازي براي احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیزمینه
گیري از رویکرد مشارکتی و هاي کم درآمد در فضاي رسمی شهر، بهره گروه
اند و از رویکردهاي کالبدي ها و اقدامات محلی بودهگیريجانبه در تصمیمهمه

اند که اگر این راهبرد در سوي رویکردهاي کامالً اجتماعی گرایش داشتهبه
ار گرفته شود، در کگاه غیررسمی بنابر اصول آن بهرابطه با ساماندهی سکونت

توانمند ساختن ساختار اقتصادي  مدت امکان ارتقاي محیطی ویک برنامه بلند
 .] 1[ گاه غیررسمی وجود خواهد داشتو اجتماعی جهت سکونت

 در هاحاصل از آن یجو نتا هایژگیراهکارها، اقدامات، و 3در جدول شماره    
 ه شده است.ارای مورد مطالعه کشورهاي
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نشینی و پدیده زاغه
 ها،گسترش زاغه

: 2005سال 
تأسیس برنامه 

)JNNURM( 
توسط دولت 

مرکزي با تأکید 
بر تقویت 

ها و زیرساخت
مسکن براي 
 فقراي شهري

اصالح سیاست دولت و 
تر به دادن نقش بیش

 هاي محلی شهر،بدنه

کرده تا با دولت سعی 
تمرکززدایی از قدرت و 

افزایش نقش شهرداري و 
هاي محلی شهري، به بدنه

 بهبود شرایط شهري 
ها و در نتیجه افزایش زاغه

سطح استاندارد زندگی 
نشینان در شهرهاي زاغه

 تحت پوشش آن بپردازد
دلیل مشکالت ناشی اما به

 ل فنی واز مسای
هاي ناشی از محدودیت

براي  افیک نبود ظرفیت
اجراي این مأموریت و 

یل به چنین تماهم
گذاري در مناطق سرمایه

یافته بیشتر توسعه
ن به دالیل مختلف مهاجرا

نشینی مجبور به زاغه
ه اند، اگر چه با ارای شده

نشینان آموزش به زاغه
تحول این گروه توان به می

کمک کرد اما این امر نیز 
تواند به مشوقی براي می

 تبدیلها مهاجرت به شهر
 شود.

-2010سال 
: تأسیس 2009
 )RAY(برنامه 

با هدف رسیدن 
به یک هند 

 عاري از 
 نشینیزاغه

 تغییر شیوه 
گیري به یک تصمیم

اي، شیوه شبکه
مشارکتی که اجراي 

ات آن نیاز به متصمی
ترافیک و هماهنگی 

تلف خبین عامالن م
دارد، تأکید بر هنجار 

 »حکمرانی خوب«
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ا
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ها
 

توانمند
سازي 
اسکان 

هاي غیر 
 رسمی

تنظیم سند ملی 
توانمندسازي و 

ساماندهی 
اسکان غیر 

رسمی در سال 
1382 

 يهاتشویق سازمان
حضور غیردولتی براي 

و مشارکت در امر 
ساماندهی و 

نمندسازي توا
اجتماعات. شناسایی و 

هاي  روشکارگیري  به
 مشارکت ساکنان.

نگی بین عدم هماه
 هاي ها و نهاد سازمان

وذ عمال نفبانفع و ذی
ستادهاي بازآفرینی را 

خاصیت و فاقد توانایی  بی
 اجرایی کرده است.

ایجاد ستادهاي 
ساماندهی اسکان 

غیررسمی و تشکیالت 
مربوط به آن در 

مناطق و واگذاري 
اختیارات هماهنگی و 

هاي هدایت دستگاه
دولتی و عمومی به این 

 ستادها.

عدم تخصیص منابع براي 
ها و تهیه  أمین زیرساختت

اي باعث عدم  وام یارانه
گذاري بخش  سرمایه

 خصوصی شده است.

هاي  ایجاد صندوق
محلی براي خرده وام و 

انداز مسکن و  پس
 اشتغال با مشارکت و
سرمایه اولیه خود 

گیري  مردم ضمن بهره
از منابع دولتی، عمومی 

 و خصوصی.

هاي مردمی و  سازمان
غیردولتی به ارایه خدمات 

پراکنده در برخی از 
 اند. ها مشغول شده بافت

بخشی از تخصیص 
اي بخش  هاي یارانه وام

لتی براي تأمین دو
هاي  مالی اولیه صندوق

 وام محلی.
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 گیري نتیجه و بندي جمع -6
با توجه به تجربه کشورهاي مورد مطالعه و نتایج حاصل از  پژوهش در این

رسد نظر میرفتن تجربیات ایران، راهکارهایی را که بهگرنین درنظچها، همآن
توان از تجربیات دیگر هایی را که میبراي ایران مناسب هستند، و درس

  شده است.کشورها گرفت، مطرح 
هاي زندگی ه تمام جنبهجه بتوان تومی در تجربیات کشور برزیل   

رسمی و نه صرفاً مسکن را مطرح نمود، چه بسا در این کشور  گاه غیر سکونت
تواند به کاهش احساس تماعی میعنوان یک نهاد اجتوجه به خانواده به

توجه به کیفیت  ،. بنابراینمنجر شودرسمی  هاي غیرگاههویتی در سکونت بی
 وجه است.نشینان شایان تزندگی اجتماعی زاغه

گري دولت را توان نقش هدایتدر تجربه موفق ویالالسالوادور در پرو می   
هاي که با توجه به اهمیت مشارکت اجرایی مردم در پروژه طوريمطرح کرد. به

هاي محلی مایتی دولت و سازمانتوان منکر نقش حندهی شهري نمیاسام
واقع مشارکت اغلب بدون ساختار پشتیبانی، نتایج  ول گردید. درؤمس

دهد جوامع کند. ویالالسالوادور سندي است که نشان میداري تولید نمی معنی
ندمدت در توانند چه کارهایی انجام دهند وقتی چارچوبی توانمند و بلمی

چنین جایگاه مشارکت براي تولید نتایج را مشخص اختیار داشته باشند؛ هم
 د.نمایمی
توانند به اي میهاي ساماندهیتوان دریافت برنامهاز بررسی کشور ترکیه می   

 با نشینان و هم مطابقو نیاز زاغه هد که هم مدافع خواستدست یابنموفقیت 
با اشند. همچنین، نشین بانتظارات سیاسی مقامات محلی مناطق زاغه

 خوانی داشته باشند.هاي مکانی محله هم توانایی
توان دریافت که توجه به ظرفیت از تجربه ناموفق هندوستان میاما    

و از  کند میتر در اقدامات اجرایی، آنها را به مرحله عمل نزدیک نهادهاي محلی
 دنمواري در این مناطق را شناسایی گذهاي پیشروي سرمایهطرفی باید چالش
حل شوند. نکته دیگر ها ریزي براي ساماندهی ابتدا این چالشو پیش از برنامه

 تر بینها توجه شود تا از شکاف بیشطرح جغرافیایی دگیاینکه به نحوه پراکن
 .هاي غیررسمی جلوگیري به عمل آیدگاهمناطق و گسترش آتی سکونت

توان از ها میفرصت وع بمنا اتالفمنظور جلوگیري از رسد بهنظر میبه   
ویژه به در اسکان غیررسمی تجربیات ساماندهی و ارتقاي شرایط زندگی

هاي مختلف ها و پروژهاقدامات ممالک جهان سوم، و آگاهی از نتایج برنامه
 و مادي منابع از برداريبهره براي مناسبی بستر عنوانبه آنها در شدهاجرا 

 راهکار تواننمی ،بنابراین. کرد استفاده ساماندهی جهت مناطق این غیرمادي
 از بایستمی و نمود مطرح ایران غیررسمی اسکان ساماندهی براي واحدي

 در ه،نهادي محل و مکانی ظرفیت و شرایط با متناسب ترکیبی راهکاري
 .گردد استفاده نفعذي هايگروه تمام مقاصد و منافع راستاي

هاي غیررسمی، بهترین زمان براي گاهدولت در سکونتدر صورت مداخله    
هاي گذشته افقی بسیار کم است. تجربه تراکماولیه و با  احلمر مداخله در

ل یعدم توجه به مسا هري وزیباسازي ش نشان داده است که صرف توجه به
 داشت.  والن را به دنبال خواهدؤهاي مسمدي تالشآزیربنایی، ناکار

 چهارساماندهی  هاي گذاري سیاستکه در موفقیت عواملی  1در شکل    
 شود دراند، آورده شده است. پیشنهاد میبودهثر ؤمو ایران کشور بررسی شده 

نشین به منطقه زاغه مورد استفاده براي ساماندهی هر هاي سیاستانتخاب 
 د.گردعوامل زیر توجه 

 

 
 ، رسمی ساماندهی اسکان غیر گذاري سیاستثر بر موفقیت ؤعوامل م 1شکل 

  مأخذ: نویسنده

 
ها و شهر بدون دسترسی به زیرساخت درگاه مناسب دسترسی به سکونت   

پذیر نیست. چنانچه اجتماعی و شغلی امکان خدمات شهري مناسب و امنیت
اجتماعی و اقتصادي خود را که همان روحیه ساکنان این نواحی سرمایه 

و غیره است، به میان  ها (زمین)همکاري اجتماعی، ابتکارهاي شخصی، دارایی
 نتیجه خواهد ماند. از ایندولتی در ساماندهی بی هاينیاورند، اقدامات دستگاه

 و دولت پشتیبانی ساختار با همراه مشارکتیکرد یاز رو گیريبهره رو،
 عنوانبه نساکنا به و اقتداربخشی توانمندسازي منظوربه محلی هايسازمان

 .استمطرح  غیررسمی اسکان ساماندهی در محوري اصل
براي تبدیل اسکان غیررسمی به یک فضاي مناسب و معقول  ،کلیطوربه   

ها در جهان در حال توسعه نیاز به تجدیدنظر در استانداردهاي دولت شهري،
نظر  به .دارندندهی، نهادها و قوانین محدوده شهري، کنترل نظارتی، روش ساما

منظور  هري براي هدایت اسکان غیررسمی بهتوان از مدیریت شرسد میمی
هاي خودرو استفاده کرد. جلوگیري از عوارض جانبی بالقوه منفی این اسکان

 نیاز به ایجاد فضاي سیاسی ،رشد هاي روبهگاهت شناختن این سکونتبه رسمی
که در شکل دادن به سرنوشت این تعامل داشته باشد ی واملتمام عدارد تا با 

یندهاي آترویج فربنابراین،  .پذیرندند یا از آن تأثیر میثیر دارأها تگاهسکونت
 تواند راهکار مناسبی باشد. در صورتمدیریت مشارکتی، یکپارچه و پایدار می

در  مداخلههاي غیررسمی، بهترین زمان براي گاهسکونت درمداخله دولت 
گاه چرا که وقتی یک سکونت ،افقی بسیار کم است هاي اولیه و با تراکممرحله

هاي نیاز به بودجه اهکارهاي ساماندهی آنگیرد، رغیررسمی رونق می
 تري خواهد داشت.بیش
هاي غیررسمی تا حد گاههاي توانمندسازي سکونتپذیري طرحتحقق   

مدخل در مدیریت شهري و هاي ذيزیادي وابسته به عملکرد دستگاه
  که. در صورتی ستهاهاي بروز داده شده این دستگاهها و رفتارسیاست

پذیري ها باشند، تحققروي این دستگاه هاي پیشجمله سیاستتوجهی از بی
 ،ستهاآگاهانه آن ن و مشارکتاها که نیازمند حضور فعال ساکنرحاین ط
میلی و عدم عالقه از هاي بیپذیر نخواهد بود. زیرا این شرایط زمینه امکان
نماید. در مقابل ن جهت بهسازي و نوسازي محالت را فراهم میاساکنسوي 

برخوردهاي مناسب و اعتمادساز از سوي نهادهاي مدیریت شهري به همراه 
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تواند میزان هدف می ریزي مناسب جهت بهسازي و نوسازي محالتبرنامه

 ،و در نتیجه هدبه مشارکت و فعالیت افزایش د را هان و تمایل آنااعتماد ساکن
 .بخشدارتقا هاي توانمندسازي را به میزان چشمگیري پذیري طرحتحقق

اي تسهیل و ه ها و روش هاي اجرایی استفاده از استراتژي مکانیسمدر    
 گردد:  زیر پیشنهاد میموارد  ،ترویج

دن به منظور رسی هاي ذینفع به استفاده از مشارکت تمام گروه •
 گذاران هاي مردم و سرمایه مقاصد و نیازهاي تمام گروه

گیري  مراحل تصمیمکتی عادالنه در تمام استفاده از فرآیند مشار •
 ریزي، اجرا، نظارت و ارزیابی) سازي (برنامه تصمیمو 

صورت شفاف براي  سی به اطالعات، خدمات و منابع بهدستر •
هایی با نمایندگان  ن با اقداماتی نظیر برگزاري نشستنشینا زاغه

 مردم
منظور  ع میان مناطق جغرافیایی مختلف بهکنترل عادالنه مناب •
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