
  

  

  

  

57- 86، صفحات 1398، زمستان 11اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه لنامه برنامهفص

واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

  1مندان نظران و حرفه اسکان غیررسمی از نگاه صاحب

  **،  سید احمد فیروزآبادي  *غالمرضا اسکندریان

27/4/1400: تاریخ پذیرش    27/1/1399: تاریخ دریافت
  

  چکیده

ششم توسعه کشور مورد اشاره قرار  اي، در برنامه عنوان یک دغدغه توسعه پدیده اسکان غیررسمی به

شده که رویکرد توانمندسازي، متأخرترین  رویکردهاي مختلفی در مواجهه با آن تجربه. گرفته است

. ها نشان از عدم توفیق کامل آن دارد شده اما ارزیابی در کشور تجربه 70این رویکرد از دهه . هاست آن

ا این رویکرد از کارآیی الزم براي ساماندهی ساز طرح این سؤال شده که آی همین امر، زمینه

این . بر نظرات خبرگان، انجام شد هاي غیررسمی، برخوردار است؟ پیگیري پاسخ سؤال با تکیه گاه سکونت

گردآوري اطالعات، با . نماید پژوهش از نوع کیفی است و از رویکرد روشی نظریه مبنایی تبعیت می

ها با روش  یافته و تحلیل یافته کنیک مصاحبه نیمه ساختاستفاده از روش مطالعات اسنادي و ت

هاي اولیه نشان داد که بررسی نقش رویکرد توانمندسازي،  یافته. ها، انجام شد گانه داده کدگذاري سه

با تدقیق سؤاالت و تکمیل فرایند، مقوله . هاي پیدایش پدیده است تر به ریشه نیازمند نگاهی عمیق

کرارترین مقوله که توان برقراري ارتباط با سایر مقوالت و بسط قضایاي نظري را عنوان پرت به "مهاجرت"

ها نشان داد که  یافته. ی، استفاده شدعنوان مقوله مرکزي براي تدوین مدل علّ داشت، انتخاب و به

هاي اسکان غیررسمی در سطوح خرد، میانی و کالن قابل رصد است، بنابراین راهبردها و  ریشه

مبدأ،  –تفکیک راهبردهاي کالن . بایست در سطوح مختلف دیده شود مدیریت مسئله نیز می راهکارهاي

در این پژوهش تأیید شد که رویکرد . هاي پژوهش است مقصد ازجمله یافته –مقصد و خرد  –میانی 

توانمندسازي در صورت اجراي کامل، در مواجهه با پدیده اسکان غیررسمی مؤثر بوده که در سطح خرد 

  .اجراستمقصد، قابل –

اسکان غیررسمی، توانمندسازي، اقتداربخشی، مهاجرت، توانمندسازي نهادي، : هاي کلیدي واژه
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مقدمه

شدن دنیا با رشد شتابان شهرنشینی، شهرها با  موازات افزایش جمعیت شهري و مواجه به

دیده اسکان غیررسمی و شرایط اند که ازجمله آنها، پ اي روبرو شده مسائل و مشکالت عدیده

که  طوري نیافته بارزتر است؛ به این شرایط باألخص در کشورهاي توسعه. بدمسکنی است

گونه کشورها، در حیطه اسکان  چهارم جمعیت شهرهاي این شود؛ بیش از نیم تا سه گفته می

 ؛1392، زاهدي و همکاران ؛1396،بذرگر و همکاران(نشینی قرار دارند  غیررسمی و حاشیه

 ؛1381، شیخی ؛1384، حاج یوسفی ؛1389، دوست ایران ؛1391، اسماعیلی و امیدي

هفتم جمعیت  کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حضور بیش از یک).1371،زنجانی

شهرهاي تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، کرمانشاه، زاهدان و سنندج در 

هاي غیررسمی سکونتگاه
1

  .ان از میزان درگیري با این پدیده داردنش 

ها و اصطالحات متفاوتی همچون؛  ازآنجاکه پدیده اسکان غیررسمی تاکنون با نام

سکونتگاه غیررسمی
2

درآمد هاي افراد کم ، سکونتگاه
3

هاي نیمه دائم و موقتی ، سکونتگاه
4

 ،

هاي آلونکی سکونتگاه
5

هاي خودرو ، سکونتگاه
6

هاي غیرمجاز ، سکونتگاه
7

هاي  ، سکونتگاه

ریزي نشده برنامه
8

هاي کنترل نشده ، سکونتگاه
9

هاي نابهنجار یا نابسامان ، سکونتگاه
10

 ،

نشین هاي حاشیه سکونتگاه
11

، در بین متخصصان علوم مختلف، مورد اشاره قرار گرفته ...و  

  .باشد منظور تدقیق موضوع پژوهش، حائز اهمیت می است، ارائه تعریفی جامع از آن، به

، توسط سازمان برنامه 40هایی که در دهه  پس از اشاره به تالش) 1381(اج یوسفی ح

و همچنین موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران براي ارائه تعریفی مورد 

نشین،  نماید که حاشیه نشینی، شکل گرفت، این تعریف را ارائه می توافق از مفهوم حاشیه

کند ولی جذب نظام  ندگی اقتصادي و اجتماعی شهر زندگی میفردي است که در محدوده ز

                                               
1382هاي غیررسمی؛  استناد به سند توانمندسازي و ساماندهی سکونتگاه -1

2. Informal Settlement
3. Low Income Settlement
4. Semi Permanent Settlement
5. Shanty Town
6. Spontaneous Settlement
7. Unauthorized Settlement
8. Unplanned Settlement
9. Uncontroled Settlement
10. Irregular Settlement
11. Marginal Settlement



  

  

  

  

59     …واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

همچنین بنا بر نظر ). 15: 1381حاج یوسفی، (اقتصادي و اجتماعی متعارف شهر نشده است 

هر مکانی که داراي حداقل یکی از مشخصات؛ عدم  :سازمان ملل، حاشیه عبارت است از

) فاضالب(هاي بهداشتی  تمدسترسی به آب آشامیدنی، عدم دسترسی به بهداشت و سیس

مناسب، عدم دسترسی به محیط مناسب زندگی، خانه و مسکن غیر مقاوم و مناسب باشد و 

,UN-Habitat(نشین نام دارند  کنند حاشیه ها زندگی می افرادي که در این مکان 2006: 6.(

توسعه، نشان  شناسی فرایند شهرنشینی در کشورهاي درحال مشاهدات جهانی و آسیب

زوال نیستند، بلکه  بهاي موقتی و یا رو تنها پدیده هاي غیررسمی نه گاه دهد، سکونت یم

اینکه در سند ملی بازآفرینی شهري پایدار  اکم. همواره از روندي رو به گسترش برخوردارند

میلیون  6نشینی در شهرهاي بزرگ کشور از حدود  حاشیه"شده است؛  نیز عنوان) 1397(

ها حاکی از  بینی رسیده است و پیش 1395میلیون نفر در سال  11به 1382نفر در سال 

  ".رشد روزافزون این پدیده در صورت نداشتن برنامه مشخص است

بر همین اساس است که موضوع مدیریت و کنترل پدیده اسکان غیررسمی در اسناد 

ر، دولت مطابق با سند برنامه ششم توسعه کشو. برنامه توسعه کشور نیز جا گشوده است

هاي اجتماعی، نسبت به تهیه طرح  منظور پیشگیري و کاهش آسیب مکلف شده است به

هاي اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، کودکان کار، مفاسد  جامع کنترل و کاهش آسیب

نظر از  صرف).ساله ششم توسعه برنامه پنج 2ك ماده .ن(نشینی اقدام کند  اخالقی و حاشیه

سطح با  عنوان یک آسیب اجتماعی هم نشینی به وع حاشیهصحیح بودن طرح موض

بایست به این نکته  در سند برنامه توسعه کشور، می... هایی همچون اعتیاد، طالق و  آسیب

توجه داشت که طرح مسئله در این سند رسمی کشور، نشان از اهمیت و ضرورت پرداختن 

  .به این موضوع دارد

  

  مسئله پژوهش

منظور  گونه موضوع اسکان غیررسمی، رویکردهاي مختلفی به عد مسئلهدر پی عیان شدن ب

گرایانههاي نفی از رویکردها و سیاست. شده استمدیریت موضوع اتخاذ
1

مانند اخراج  

اجباري
2

مالیم/توجهی نرم ، بی
3

و اسکان مجدد غیرداوطلبانه 
1

گرفته تا رویکردها و  

                                               
1. negative policies
2. forced eviction
3. benign neglect
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هاي مثبت همچون خودیاري سیاست
2

موجود، بهسازي وضع 
3

، توانمندسازي
4

هاي  و سیاست 

حقوق محور
5

آید بیانگر آن است  بندي مباحث نظري و مرور تجارب برمی آنچه از جمع... .و  

هاي منفی به  طورکلی از سیاست هاي غیررسمی به که امروزه رویکردهاي ملی به سکونتگاه

جدد هنوز در برخی اگرچه اخراج اجباري و اسکان م". هاي مثبت تغییر یافته است سیاست

صورت رسمی و آشکارا از  توان دولتی را یافت که به سختی می افتد اما به کشورها اتفاق می

  "اي حمایت نماید هاي سرکوبگرانه چنین سیاست

)UN-Habitat, 2003: xxvi.(  

یکی از متأخرترین رویکردهاي مواجهه و مدیریت پدیده اسکان غیررسمی، رویکرد 

عنوان یک راهبرد جهانی در نشست عمومی سازمان  این رویکرد که به .توانمندسازي است

نشین  نیز پذیرفته شد، بر ایجاد دامنه حق انتخاب براي کنشگران حاشیه) 2000سال (ملل 

ها و  و احساس آزادي براي شکل دادن به نحوه زندگی خود از طریق گسترش دارایی

).2002ش فقر؛ کتاب مرجع بانک جهانی؛ ك توانمندسازي و کاه.ن(ها، مبتنی است  قابلیت

این رویکرد با مدتی تأخیر نسبت به زمان طرح و پیگیري آن در بسیاري از کشورهاي 

توان، سرآغاز توجه به  را می 1370نیمه دوم دهه . جهان، در کشور ما نیز بکار گرفته شد

کشور و بکارگیري هاي فرسوده و ناکارآمد شهري و ازجمله اسکان غیررسمی در  احیاي بافت

پس از ورود سازمان عمران و بهسازي شهري به موضوع، . رویکرد توانمندسازي دانست

هاي مطالعاتی و اجرایی متعددي با مشارکت بانک جهانی انجام گرفت اما نتایج  طرح

ویژه در سه شهر بندرعباس، زاهدان  هاي یادشده، به مطالعات ارزیابی تأثیرات اجتماعی طرح

گیري توانمندسازي و ساماندهی اجتماعی  ها، سمت اه، نشان دادند که این طرحو کرمانش

محلی را نداشته و در نهایت با توفیق چشمگیري در راستاي مدیریت موضوع اسکان 

  .اند غیررسمی همراه نبوده

شهرهاي مختلف  هاي فراوان دیگري در کالن ها و پروژه جستجو و مروري سریع، طرح

ر قرار خواهد نهاد که مبتنی بر رویکرد توانمندسازي، تعریف و عملیاتی کشور را در اختیا

ها نیز در دسترس قرار خواهند  اند و در مقابل شواهد و تجربیات متنوعی از ارزیابی شده

                                                                                                             
1. involuntary resettlement
2. self-help
3. in situ upgrading
4. enabling
5. right-based policies



  

  

  

  

61     …واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

هاي غیررسمی  گاه گرفت که دال بر عدم توفیق رویکرد توانمندسازي در ساماندهی سکونت

ها پرداخته رویکرد توانمندسازي که در این متون به آنجمله دالیل عدم توفیق از.هستند

شده در جامعه هدف، محدود بودن  هدفمند نبودن نیروهاي تزریق:اند از شده است، عبارت

ایجادشده براي جامعه هدف، عدم توان جامعه هدف در ترسیم ) اقتصادي(هاي  توانمندي

درت، عدم شناخت جامعه هدف از ها به منابع ق منظور تبدیل فرصت دورنماي اقتصادي به

ناکارآمدي نگاه صرف  و ها به منابع قدرت شرایط بازار و اقتضائات آن براي تبدیل فرصت

... .هاي غیررسمی و  گاه اقتصادي و مالی به مسائل سکونت

ساز طرح این سؤال شده است که  دست، براي مطالعه حاضر، زمینه طرح مواردي ازاین

هاي  گاه عنوان متأخرترین رویکرد مطرح در ساماندهی سکونت زي بهآیا رویکرد توانمندسا

دیگر مسئله پژوهش حاضر  عبارت غیررسمی، از کارآیی الزم در این حوزه برخوردار است؟ به

واکاوي نقش و جایگاه رویکرد توانمندسازي در مواجهه با مسئله اسکان غیررسمی است و بر 

مندان فعال در حوزه  نظران و حرفه نظرات صاحب همین اساس تالش شده است تا بر مبناي

  .اسکان غیررسمی به این مسئله پاسخ داده شود

  

  پیشینه پژوهش

هاي غیررسمی در  موضوع نتایج بکارگیري رویکرد توانمندسازي در ارتباط با سکونتگاه

مونتویابررسی قرار گرفته است؛مطالعات مختلف خارجی مورد
1

تز خود را با ) 1999(

هاي غیررسمی مستقر در  نامه مونتویا که در سکونتگاه پایان. ن موضوع نگاشته استهمی

دارد براي موفقیت رویکرد  تأکیدکوهستان اسکازو و با روش کیفی انجام شده است، 

بایست بر امکانات و  عنوان یکی از رویکردهاي مبتنی بر توسعه پایدار، می توانمندسازي به

او مسئله خود را با رویکردي انتقادي، . داشت تأکیدمشارکت آنها منابع جوامع محلی و لزوم 

اگرچه پارادایم توسعه پایدار در فرآیند  :گوید نسبت به پارادایم توسعه پایدار آغاز نموده و می

اي پیش از خود که عمدتاً مبتنی بر توجه صرف به رشد اقتصادي  نقد رویکردهاي توسعه

همچنان در نیل به هدف غایی که تغییر و بهبود در کیفیت  بوجود آمده است اما اند، بوده

گیري، دلیل عدم  مونتویا در نتیجه. ناموفق بوده است زندگی جامعه هدف تعریف شده،

موفقیت رویکرد توانمندسازي را در تمرکز بیش از حد بر سرمایه اقتصادي و غفلت از سایر 

                                               
1. MONTOYA
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صرف بر سرمایه اقتصادي منجر به  کیدتأدارد که  اشکال سرمایه معرفی نموده و بیان می

هاي فرهنگی و  مونتویا بر ضرورت تقویت سرمایه. توانمندي جامعه هدف نخواهد شد

کند که اگرچه سرمایه فرهنگی و  می تأکیدبندي  اجتماعی متمرکز بوده اما در جمع

وده و هر تنها عوامل تأثیرگذار نب ،د اما این دوناجتماعی در توانمندسازي نقش بسزایی دار

  .یک از اشکال سرمایه، کارایی مخصوص به خود را براي توانمندسازي محلی، دارا هستند

تانزیل
1

بر  تأکیدمحور با استراتژي توانمندسازي اجتماع"اي با عنوان  ، مقاله)2018(

این مقاله ضمن اشاره به مسائل و . را ارائه نموده است "سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی

ماهیگیران ساکن در جزیره ماکاسار اندونزي، آسیب شناسی رویکرد توانمندسازي  مشکالت

در این جوامع را هدف قرار داده و در انتها ازجمله دالیل عدم توفیق این رویکرد را عدم 

این . هاي اجتماعی و فرهنگی ساکنین جوامع هدف معرفی کرده است توجه به سرمایه

تجزیه و تحلیل شکل و ساختار سرمایه ) داده است؛ الف مطالعه دو هدف را پیش روي قرار

ارائه استراتژي بازنگري شده توانمندسازي با ) اجتماعی و فرهنگی در جامعه هدف و ب

پژوهش یادشده بر مسائل و مشکالت . هاي اجتماعی و فرهنگی بر تقویت سرمایه تأکید

یاست توانمندسازي دهد که س جامعه هدف متمرکز شده و با شواهد مختلف نشان می

هاي  یافته. اقتصادي جوامع ساحلی، توانایی بهسازي زندگی در این جوامع را نداشته است

هاي اجتماعی و فرهنگی  دهد که جامعه هدف، از سرمایه این مطالعه، همچنین نشان می

هایی  سرمایه. هاي مختلف، قابل بازشناسی هستند قابل توجهی برخوردار است که در قالب

تواند منبعی براي بقاء و سازگار شدن با محیط قلمداد  راي هر یک از ساکنان جزیره میکه ب

در مجموع . که این سرمایه در فرآیند توانمندسازي نادیده انگاشته شده استشود، در حالی

هاي فرهنگی  ترین دالیل عدم توفیق رویکرد توانمندسازي را غفلت از سرمایه این مقاله، مهم

ریزي  ها و برنامه امعه هدف دانسته و شرط توفیق را نیز در توجه به این داراییو اجتماعی ج

.نماید براي تقویت آنها معرفی می

هاي غیررسمی با  در داخل کشور نیز بسیاري از کالن شهرها، توجه به سکونتگاه

یا  آن مطالعات بسیاري با نگاه دانشگاهی و در پیرویکرد توانمندسازي را تجربه نمودند و 

منظور ارزیابی این مداخالت، سنجش تأثیرات و  ترکیب نگاه تجربی و دانشگاهی به

اهم آنها  دامهها، انجام شده که در ا ها و آسیب شناسی رویکردهاي حاکم بر آن پیامدهاي آن

:نداصورت مختصر بررسی شده به

                                               
1. Tanzil



  

  

  

  

63     …واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

صیفی نخستین مطالعات منسجم پیرامون موضوع، عمدتاً با هدف ارائه تصویر و تو

. محسوس از پدیده اسکان غیررسمی، بیان چیستی و یا شناخت آن صورت گرفته است

. اشاره نمود) 1381(و حاج یوسفی ) 1381(توان به مطالعه شیخی  ازجمله این مطالعات می

اگرچه مبحث، شناخت موضوع، در مطالعات متأخر نیز قابل رصد است که ازجمله آنها 

اي متفاوت و  این مطالعه از زاویه. اشاره کرد) 1391(و امیدي  توان به مطالعه اسماعیلی می

با روش پدیدارشناسی، سعی در توصیف پدیده اسکان غیررسمی از نگاه ساکنان 

در این مطالعه پژوهشگران به بیان تجربه زیسته . هاي غیررسمی داشته است سکونتگاه

هاي  گاه دگرگونی سکونتگیري و  بیان فرآیند شکل.اند ساکنان جامعه هدف پرداخته

ها، هدف دیگري بوده است که در مطالعات شیخی  غیررسمی و ترسیم روند تحوالت آن

  .، قابل مشاهده است)1381(و حاج یوسفی ) 1381(

هاي غیررسمی، دیگر موضوع مهم در  گاه گیري سکونت هاي شکل ها و ریشه توجه به بنیان

این موضوع در قالب شناسایی علل . قرار گرفته استاین حوزه بوده که سوژه مطالعات دانشگاهی 

دیگر عوامل اثرگذار بر آن در مطالعاتی ازجمله  عبارت هاي غیررسمی یا به گیري سکونتگاه شکل

، بنی فاطمه و کوهی )1384(، حاج یوسفی و همکاران )1384(مطالعه زنگی آبادي و همکاران 

عوامل اثرگذار، گاه با قیدهایی همچون عوامل  توجه به علل و. قابل مشاهده است... و ) 1386(

  .اجتماعی همراه شده است –فرهنگی و یا عوامل اقتصادي  -اجتماعی 

، در مطالعه خود بیان اثرات و پیامدهاي شکل گیري و )1386(بنی فاطمه و کوهی 

ان بخشی از مطالعات، با هدف بی.اند هاي غیررسمی را نیز هدف قرار داده گاه توسعه سکونت

اند  راهبردها و راهکارهاي مواجهه با موضوع اسکان غیررسمی و مدیریت آن انجام پذیرفته

و بنی فاطمه و ) 1384(توان به مطالعات حاج یوسفی و همکاران  که در این زمینه می

به همین نسبت ارزیابی اقدامات انجام شده و یا راهبردها و . اشاره داشت) 1386(کوهی 

اي براي مطالعات  شده براي مدیریت موضوع اسکان غیررسمی نیز سوژهراهکارهاي اقتباس 

) 1396(، بذرگر و همکاران )1391(، دویران و همکاران )1389(دوست  بوده است که ایران

و بذرگر و همکاران ) 1391(البته در دو مطالعه دویران و همکاران . اند بدان توجه داشته... و 

دیگر توانمندي نهادي  عبارت یکپارچه شهري و یا به، برخورداري از مدیریت )1396(

هاي غیررسمی در نظر  گاه شرط اجراي رویکرد توانمندسازي ساکنان سکونتعنوان پیش به

گرفته شده و بر همین اساس به ارزیابی آنچه در حوزه مدیریت اسکان غیررسمی روي داده، 

  .شده است پرداخته
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نظر از مطالعات ابتدایی پیرامون موضوع که  فدهد، صر بررسی نشان میپیشینه مورد

عمدتاً با هدف ارائه شناخت اولیه و دقیق، ارائه شده است، سایر مطالعات عمدتاً با تمرکز بر 

یکی از ابعاد و یا زوایاي ورود به موضوع یعنی بررسی علل، روندها، اثرات و پیامدها، ارزیابی 

  .اند ت پذیرفتهاقدامات انجام شده و ارائه راهبردها، صور

پیشینه پژوهشی داخلی مرتبط با موضوع - 1جدول 

سال  پژوهشگرردیف
نوع ورود به موضوع اسکان 

غیررسمی
روش

1381شیخی1
  چیستی پدیده•

روند تحوالت پدیده•
ترکیبی

1381حاج یوسفی2
  چیستی پدیده•

روند تحوالت پدیده•
اسنادي

3
زنگی آبادي و 

همکاران
1384

اجتماعی  - ل اقتصادي بررسی عوام•

اثرگذار بر پدیده
یکم

4
حاج یوسفی و 

همکاران
1384

  بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده•

بررسی راهبردها و راهکارهاي •

مدیریت پدیده

نرکیبی

1386بنی فاطمه و کوهی5

  بررسی عوامل اثرگذار بر پدیده•

  بررسی اثرات و پیامدهاي پدیده•

بررسی راهبردها و راهکارهاي •

مدیریت پدیده

مروري

اسناديارزیابی اقدامات انجام شده•1389دوست ایران6

1391اسماعیلی و امیدي7
بر اساس تجربه (چیستی پدیده •

)زیسته جامعه هدف

پدیدار 

شناسی

1391دویران و همکارن8

 تأکیدارزیابی اقدامات انجام شده با •

بر مدیریت یکپارچه شهري و توانمندي 

نهادي

بیترکی

1392زاهدي و همکاران9
فرهنگی  -بررسی عوامل اجتماعی •

اثرگذار بر پدیده
یکم

1396بذرگر و همکاران10
 تأکیدارزیابی اقدامات انجام شده با •

بر توانمندي نهادي
ترکیبی



  

  

  

  

65     …واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

اند، جملگی بر  صورت خاص به موضوع توانمندسازي توجه داشته مطالعاتی که به

ها  ها و یا اجراي برنامه اند اما نحوه تدوین برنامه داشته تأکیدسازي کارآمدي رویکرد توانمند

. اند عنوان آسیب معرفی نموده در قالب رویکرد توانمندسازي را مورد انتقاد قرار داده و یا به

نکته دیگر اینکه، عمده مطالعات اشاره شده مبتنی بر روش مرور اسناد و یا انجام پیمایش 

ضر از این جهت که مبتنی بر نظرات اندیشمندان و صاحبان قلم در مطالعه حا.بوده است

در این مطالعه . باشد حوزه اسکان غیررسمی است، مدعی نگاهی جامع نسبت به موضوع می

تالش شده است تا ضمن بررسی نقش و جایگاه رویکرد توانمندسازي در مدیریت موضوع 

اي از  خالصه.موضوع، غفلت نشودهاي  ها و بنیان اسکان غیررسمی، از توجه به ریشه

ارائه شده  1مطالعات معرفی شده و نوع ورود به موضوع اسکان غیررسمی در جدول شماره 

  .است

  

  مبانی نظري

نشینی در جهان به اجرا گذاشته شده  هاي مقابله با حاشیه بیش از چهار دهه است که برنامه

هاي غیررسمی و  رباره سکونتگاههاي مختلف د ها به شدت تابع نظریه این برنامه. است

هاي مقابله با  برنامه. هاي مداخله کننده در این زمینه بوده است هاي کلی دولت سیاست

ها، در چهار دوره قابل تفکیک و  هاي نظري و سیاستی آن نشینی متناسب با پشتوانه حاشیه

همکاران؛ و بذرگر و 1389دوست؛  ، ایران1384حاج یوسفی و همکاران؛ (بررسی هستند 

1396(.  

1اجتماعیسازيخانهبرنامه؛1960دهه.1

در این دهه به دنبال تشدید مسئله فقر شهري و مسکن، خانه سازي اجتماعی، 

در این برنامه، دولت، واحدهاي مسکونی ارزان قیمت . سیاست بسیاري از کشورها گردید

دلیل اول، فقدان . رو شد با شکست روبه 60کرد؛ اما این برنامه در اواخر دهه  احداث می

درآمد بود و دلیل دوم  منابع مالی الزم براي نیاز رو به رشد احداث مسکن براي اقشار کم

ها با استانداردهاي فنی و بی نصیب ماندن اقشار  طوالنی شدن مدت زمان احداث ساختمان

گویی  خهمچنین مؤسسات مالی به علت انعطاف ناپذیري ضوابط، امکان پاس. درآمد بود کم

                                               
1. Public Housing
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هاي مسکن را نداشتند و در نهایت ناهمخوانی طرح با سبک زندگی  به تقاضاهاي فزاینده وام

.مردم، موجب شکست این پروژه شد

نوسازي؛1970دهه.2

طرح  -عنوان سیاست نوسازي، دو برنامه مورد اجرا قرار گرفت؛ الف بادر این دهه و 

مین خدمات، با تحوالتی که در نگرش در طرح ز. ها طرح نوسازي زاغه - زمین خدمات و ب

ریزي و  هاي برنامه سیاستمداران نسبت به مشارکت مردم پدید آمده بود، واگذاري زمین

این طرح امکان خودیاري ساکنان در . سازي شد تفکیک شده، جایگزین سیاست خانه

ساز  نمود که خود موجب افزایش ساخت و ساخت و ساز با توجه به بنیه مالی را فراهم می

ها توسط ساکنان، فقدان اراضی عمومی و  شد؛ اما مشکل عدم توانایی بازپرداخت وام می

نشینان باشد و کمبود امکانات مشاوره  خصوصی به مقداري که پاسخگوي نیازهاي حاشیه

.رو ساخت هاي بسیار محدود روبه فنی، این برنامه را با موفقیت

ین خدمات، مسئوالن دولتی اقدام به هاي موجود در طرح زم با توجه به محدودیت

. هاي غیررسمی نمودند هاي حاشیه شهر و سکونتگاه گذاري در زمینه نوسازي زاغهسرمایه

توسعه خدمات شهري، . ها به این برنامه اختصاص یافت گذاري بیشتر سرمایه 70در دهه 

ها براي مردم،  هبر ضرورت تأمین امنیت سکونتگا تأکیدبهبود قابل توجه در شرایط زندگی و 

چندین دهه غفلت، . اما این راهکار نیز با مسائلی مواجه بود. از نتایج مثبت این اقدامات بود

کرد، از سویی این برنامه، نگهداري  ها طلب می سرمایه عظیمی براي نوسازي این بافت

 مسئله دیگر، عدم امکان مشارکت مردم به. کرد هاي تأمین شده را تضمین نمی زیرساخت

همچنین فقدان . علت نرخ باالي سود اعتبارات جذب شده و مصرف آن در امر نوسازي بود

حق مالکیت زمین این اجتماعات را نسبت به خودیاري و کمک مالی به توسعه خدمات 

  .کرد میل میبی

توانمندسازي؛1980دهه.3

وش در ر. شد ، توانمندسازي نیز در کنار نوسازي توصیه می80از نیمه دوم دهه 

گردد که  توانمندسازي، ساکنان شهر و مردم در کانون توجه هستند و دولت متعهد می

هایی هچون؛ فقدان حق  این روش هم با محدودیت. تسهیالت الزم را براي آنان فراهم کند

هاي مالی انعطاف ناپذیر،  مالکیت تضمین شده، معامله نادرست اراضی مسکونی، نظام

هاي سازمانی براي مشارکت  ساخت و ساز و ناتوانی چارچوبمقررات نامطلوب در زمینه 



  

  

  

  

67     …واکاوي نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازي در مواجهه با 

با این حال این روش توانست اقدامات مؤثر و . دادن مردم در فرایند توسعه مواجه بود

.ها به وجود آورد موفقیت آمیزي در زمینه بهسازي این سکونتگاه

کنونیروند.4

) هبیتات(ل متحد روند کنونی شامل پیکاري است که از سوي برنامه اسکان بشر مل

اساس این تئوري، توجه به این پیش زمینه . براي تضمین حق مالکیت طراحی شده است

است که تضمین حق مالکیت، الزمه توسعه اجتماعی و اقتصادي است و تدارك آن، اثرات 

این راهبرد جدید بر مشارکت قشر فقیر شهر، در . مثبت و طوالنی مدت خواهد داشت

روند کنونی . کند می تأکیدها  براي حل مشکالت مسکن و اجراي برنامه هایی حل طراحی راه

در اصل ادامه رویکرد توانمندسازي است که بر اساس تجارب حاصل از اجراي این رویکرد، 

  .در حال اصالح و بازبینی است

هاي دیگري نیز در ارتباط با نحوه مواجهه با پدیده اسکان غیررسمی، قابل  بندي دسته

گروهی از متخصصین این حوزه، چهار نگرش و رویکرد نظري را به شرح زیر از . طرح است

پیروان این نگرش به دنبال ریشه کن  :اول؛ نگرش محافظه کار :نمایند یکدیگر تفکیک می

پیروان این  :دوم؛ نگرش لیبرال. کردن پدیده از طریق انکار و نادیده انگاري آن هستند

هاي غیررسمی، آن را طبیعی قلمداد نموده و  ه سکونتگاهنگرش ضمن اذعان به وجود پدید

سوم؛ نگرش . معتقدند این پدیده باید رها شود تا به تدریج و در گذر زمان، حل شود

پیروان این نگرش وجود پدیده اسکان غیررسمی را تأیید کرده و سعی در حل  :رادیکال

پیروان این  :گرش اصالح طلباي پدیده از طریق پاك سازي و حذف دارند و چهارم؛ ن ریشه

دانند که قابل حذف  اي حاضر در جامعه می هاي غیررسمی را پدیده رویکرد، سکونتگاه

حاجی (باشد  این رویکرد با نگاهی اجتماعی و انسانی به دنبال اصالح شرایط می. نیست

  ).269؛ 1382و صرافی،  19؛1381یوسفی، 

هاي موجود در حوزه اسکان  نیز پس از مرور و تشریح نظریه) 1381(شیخی 

بر این اساس نظریات این حوزه . گانه دیگري را ارائه نموده است غیررسمی، دسته بندي سه

راه /مسئله گرایان، بنیاد گرایان و هدفکنندگان آنها در سه دسته  و طرح و پیگیري

  :، قابل طرح و دسته بندي هستندحل گرایان

غیررسمی را در حد یک عارضه یا مسئله این گروه پدیده اسکان :گرایان لهئمس

پدیده را به جبر مکانی و طبیعی و یا حداکثر به کارکردهاي ناقص و . دهند شهري تقلیل می

ها و  نمایند و بر همین اساس به ریشه ریزي و مدیریت شهري منتسب می غلط برنامه
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یان در تحلیل گرا لهئمس. بنیادهاي مسئله و عوامل اساسی مؤثر بر آن، بی توجه هستند

هاي غیررسمی را در روال رشد طبیعی شهر، قابل حذف، جمع آوري و یا  نهایی، سکونتگاه

  .دانند پاکسازي می

هاي  هاي پدیده سکونتگاه این گروه در اصل متوجه بنیادها و ریشه:بنیادگرایان

 داري منتسب بنیادگرایان پدیده را به ساز و کارهاي نظام سرمایه. غیررسمی هستند

بر اساس این دیدگاه، شکل شهرنشینی، الگوي توسعه اقتصادي و در نتیجه . نمایند می

بنابراین عواملی . گیري این الگو از سکونت است الگوي توسعه شهري، زمینه ساز شکل

هاي اقتصادي در یک یا چند شهر اصلی، ایجاد فاصله  همچون تمرکز جمعیت و فعالیت

. از عوامل دست دوم بروز پدیده هستند... یق مهاجرت وطبقاتی، شکاف شهر و روستا، تشو

نشین ارائه  هاي حاشیه بنیادگرایان راهکاري براي بهسازي و ساماندهی سکونت در کانون

. دانند نداده و در اصل تنها راه حل را در تغییر ساختارهاي حاکم و تحول بنیادین جوامع می

  .دانند فاقد کارکرد می هاي مقطعی و موردي را بر همین اساس نیز نسخه

هاي پس از  این گروه از نظریات، مشتمل بر مجموعه نظریه:حل گرایان راه/هدف

هاي  این رویکرد صرفاً به دنبال بنیاد و ریشه. هاي توانمندسازي است جان اف ترنر و دیدگاه

زه این گروه از رویکردهاي نظري که شاکله راهبردها و راهکارهاي متأخر حو. مسئله نیست

دهند، بر مبناي مرور سه دهه تجربه مواجهه با موضوع  اسکان غیررسمی را تشکیل می

بر همین اساس . دانند هاي غیررسمی، اصوالً تغییر و تحول بنیادین را ممکن نمی سکونتگاه

صورت  ها بوده و به هایی هستند که متکی بر توان ساکنین این سکونتگاه حل به دنبال راه

این رویکرد . درآمد برآمده است یخته، از متن زندگی و سکونت اقشار کمخودجوش و خودانگ

اي را  هاي حاشیه هاي مبتنی بر توانمندسازي، ساماندهی و بهسازي کانون نظري، راه حل

  .دهد هدف قرار می

1هاي اجرایی برآمده از رویکردهاي نظري یادشده، در نمودار شماره  مجموع سیاست

  .نمایش داده شده است
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  هاي غیررسمی روند تغییرات رویکردهاي نظري حاکم بر نحوه مداخله در سکونتگاه -1نمودار 

  هاي پژوهش منبع؛ یافته

  

شود، رویکردهاي متأخر و جدیدتر در  هاي نظري مشاهده می بندي چنانچه در طبقه

هاي غیررسمی که رویکردهایی همچون رویکرد  حوزه جوامع فرودست و یا سکونتگاه

هاي غیرپولی فقر و  بر جنبه تأکیدصورت عمده با  دسازي برآمده از آنهاست، بهتوانمن

توجه به ابعاد غیر .اند ضرورت حضور و مشارکت مردم در فرآیندهاي اصالحی، شکل گرفته

پولی فقر و کاربرد رویکردهایی همچون توانمندسازي و اقتدار بخشی در فرایند فقرزدایی را 

  .)Krantz, 2001(ل، تبیین نمود توان بر اساس سه عام می

اولین عامل برگرفته از این واقعیت است که هر چند رشد اقتصادي براي کاهش فقر، 

شود اما هیچ رابطه مستقیمی میان این دو مقوله وجود نداشته و این  ضروري فرض می

هاي اقتصادي،  مندي از فرصت هاي فقرا در خصوص بهره ها و توانمندي رابطه به ظرفیت

هایی که منجر به فقیر شدن مردم شده  بنابراین، شناسایی موانع و محدودیت. بستگی دارد

ها پیدا  است، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بر آن اساس، بتوان راهی براي پشتیبانی از فعالیت

تنها به  - بر اساس برداشت فقیر از خود - شود که فقر  نکته دوم اینکه چنین تصور می. کرد

بلکه ابعادي دیگر نظیر بهداشت ضعیف، بیسوادي و خدمات  ،آمد پایین نیستمعنی در

نکته . گیرد صورت کلی آسیب پذیري و احساس ناتوانی را نیز در بر می اجتماعی ناکافی و به

سوم اینکه، عقیده بر آن است که پیوندهاي مهمی میان ابعاد مختلف فقر وجود دارد، 

یکی از ابعاد، اثراتی مثبت بر سایر ابعاد به دنبال خواهد  بطوریکه تغییر و بهبود وضعیت در

  .داشت

عنوان موقعیتی در نظر  دارد که، معموًال فقر به تأکیدبانک جهانی نیز بر این نکته 

اما باید در نظر داشت این . شود که بواسطه آن فرد به پول کافی دسترسی ندارد گرفته می
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در تعریف . هاي فقر است تنها بیانگر یکی از جنبه، )دسترسی ناکافی به منابع مالی(مهم 

فقر، باید وسیعتر نگریست تا بتوان بر آن اساس، راهبردهاي کاهش فقر را به درستی تدوین 

کرد و این راهبردها از کیفیت الزم برخوردار نخواهند بود مگر آنکه درکی صحیح نسبت به 

,Wordbank(عوامل مؤثر بر پیدایی فقر ایجاد شود  در نهایت اینکه، امروزه ).2008

مشخص شده است معموالً خود فقرا بهتر از هر فرد دیگري، موقعیت و نیازهاي خود را 

هاي مربوط به خود،  ها و تعریف پروژه شناسند، بنابراین باید در فرایند تدوین سیاست می

سازي و بندي، مقاله حاضر بر رویکرد توانمند با تکیه بر همین جمع. مشارکت نمایند

  .هاي اصالحی پس از آن متمرکز شده است نگاه

  

  روش پژوهش

. نماید این مطالعه از نوع مطالعات کیفی است که از رویکرد روشی نظریه مبنایی تبعیت می

منظور گردآوري اطالعات از روش مطالعات اسنادي و تکنیک مصاحبه عمیق، استفاده  به

براي انجام . یمه ساختاریافته بوده استدر این مطالعه، مصاحبه از نوع ن.شده است

اي باشد که دو گروه از  کنندگان به گونه ها، تالش شد تا انتخاب مشارکت مصاحبه

مدیران اجرایی و کارشناسان فعلی و قبلی در ) نظران را تحت پوشش قرار دهد؛ الف صاحب

اهی فعال در دانشگ اداناست) ها و نهادهاي مرتبط با حوزه اسکان غیررسمی و ب سازمان

  .حوزه اسکان غیررسمی

صورت هدفمند صورت پذیرفته است و کسانی که  انتخاب مشارکت کنندگان به

براي تحلیل .اند، انتخاب شدند ترین فعالیت را در زمینه موضوع پژوهش داشته بیش

ها که در مطالعات نظریه مبنایی  گانه داده ها از روش کدگذاري سه هاي بخش مصاحبه یافته

هاي نظري،  ها، عالوه بر تمرکز بر یادداشت در زمان انجام مصاحبه. سوم است، استفاده شدمر

متون صوتی، . ها اقدام شد کنندگان، نسبت به ثبت و ضبط صوتی مصاحبه با اطالع مشارکت

بندي  این امکان را فراهم آوردند که با مراجعات چند باره بدانها، فرآیند کدگذاري و مقوله

ریان. دقت بیشتري صورت پذیرد ها با داده
1

و برنارد 
2

کدگذاري مضامین را بیشتر ) 2000(

کنند تا روشی منحصر  هاي اصلی و رایج کیفی معرفی می عنوان فرایند پیش نیاز تحلیل به

  .به فرد و خاص

                                               
1. Ryan
2. Bernard
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 زیردر بخش اسنادي نیز، تالش شد تا نمونه انتخاب شده، دو گروه از مطالعات را 

هایی که به لحاظ اعتبار  ها و گزارش ف؛ مجموعه مطالعات و پژوهشپوشش قرار دهد؛ ال

 80روند که عموماً مربوط به دهه  هاي مرجع به شمار می ها ازجمله نگاشته نگارندگان آن

  .باشند باشند و ب؛ مجموعه مقاالتی که برآمده از مطالعات متأخر می می

  

  هاي پژوهش یافته

هاي انجام شده بر مبناي متن  ا و رفت و برگشته فرآیندهاي ابتدایی کدگذاري داده

ترین یافته پژوهش را به این شکل پیش روي نهاد که براي شناسایی نقش  ها، مهم مصاحبه

هاي غیررسمی و یا شناسایی  و جایگاه رویکرد توانمندسازي در موضوع مدیریت سکونتگاه

ع نگریسته و در گام نخست تر نسبت به موضو بایست قدري بنیادي تأثیرات این رویکرد، می

هاي غیررسمی پرداخت تا بر این مبنا، توان رویکرد  گاه ها و منشاء پیدایش سکونت به ریشه

بر همین . تر دریابیم توانمندسازي در حل مسئله و یا آثار قابل انتظار از این رویکرد را عمیق

نانچه گفته شد با چ. ها، در فرآیند اجرا، تدقیق و تکمیل گردید اساس سؤاالت مصاحبه

هاي کیفی، تالش شد تا مفاهیم، مقوالت و  گانه روش کدگذاري داده 3استفاده از مراحل 

  .ها استخراج شوند قضایاي نظري از متن مصاحبه

در مرحله کدگذاري باز، با استفاده از نرم افزار مکس کیودا
1

کد که  180بیش از  

در مرحله کدگذاري محوري، . د، تولید شدها بو بیانگر نکات برجسته مطرح شده در مصاحبه

هاي مفهومی و موضوعی  ها و تفاوت تالش شد تا کدهاي تولید شده بر اساس میزان شباهت

در این مرحله کدهاي مورد استفاده، به تعداد محدودتري از . مورد دسته بندي قرار گیرند

د تا ارتباط میان محورها تقلیل یافت و در نهایت در مرحله کدگذاري انتخابی تالش ش

ها، در  و مفهوم سازي بر مبناي دادهبخشی از فرآیند کدگذاري. محورها، استخراج گردد

  ، منعکس شده است؛2جدول و نمودار شماره 

                                               
1. MAX QDA
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  هاي حاصل از پژوهش بخشی از شماي کلی مفهوم سازي داده -2نمودار 
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  هشپژو هاي حاصل از بخشی از شماي کلی مفهوم سازي داده -2لجدو

  

هاي محوري و انتخابی، با لحاظ این یافته کلیدي که براي  بررسی نتایج کدگذاري

هاي  گیري و توسعه سکونتگاه ارزیابی تأثیرات رویکرد توانمندسازي، توجه به منشاء شکل

عنوان پرتکرارترین مقوله که توان برقراري  را به "مهاجرت"غیررسمی ضروري است، مقوله 

. والت و بسط و توسعه قضایاي نظري را نیز داشت، در کانون توجه قرار دادارتباط با سایر مق
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عنوان پدیده و مقوله مرکزي انتخاب و بر مبناي آن نسبت به تدوین  در نهایت این مقوله به

در این مدل، پناه بردن به حاشیه شهر . اقدام شد) 3نمودار شماره (ی تبیین کننده مدل علّ

عنوان راهبرد اتخاذشده از سوي طبقات فرودست  ي غیررسمی بهها گیري سکونتگاه و شکل

  .جامعه معرفی شده است

  
هاي غیررسمی  ها، شرایط مداخله گر و پیامدهاي توسعه سکونتگاه ی زمینهمدل علّ -3نمودار 

  کشور در

  

  ی پژوهشتشریح مدل علّ

  ی مربوط به پدیده مهاجرتشرایط علّ

موضوع جدیدي  غیررسمی؛ اوالًوضوع اسکان مصاحبه شوندگان معتقد بودند که م

نبوده و از قدمتی قابل توجه برخوردار است و ثانیاً این که موضوع، مختص به کشور ما نبوده 
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نقطه مشترك . اند و تقریباً تمام کشورها حتی کشورهاي توسعه یافته نیز آن را تجربه نموده

. بوده است ي کالنشهرهامهاجرت جمعیت به سوتمامی این تجارب در مرحله نخست، 

.مهاجرتی که عمدتاً به قصد بهبود شرایط و ارتقاء سطح کیفیت زندگی انجام شده است

و احساس نابرابري ) اعم از فقر درآمدي و فقر فضایی(بنابر تحلیل نظرات دریافت شده، فقر 

یلی ترین دال ازجمله مهم) هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و کالبدي اعم از نابرابري(

گیري  هاي شکل جایی جمعیت را موجب شده و به نوعی زمینه هستند که جابه

  .اند هاي غیررسمی را فراهم آورده سکونتگاه

  

  یپدیده ناشی از شرایط علّ

هاي علی موضوع نکرده و  تر پدیده مرکزي، ما را محدود به تفکیک ریشه بررسی دقیق

مکان تفکیک چهار نوع روند مهاجرت را جایی جمعیت، ا در ادامه ضمن تدقیق موضوع جابه

  :از یکدیگر فراهم نمود

ورود نتایج :)اي در شهر ناشی از مداخالت توسعه(مهاجرت روستا به شهر - الف

که با تغییرات ... گیري صنایع بزرگ، تشکیل بازارهاي کار و  توسعه تکنولوژي به شهر، شکل

ط زندگی همراه شد از یک سو و سبک زندگی در شهر و یا به اصطالح مدرن شدن شرای

که با  ،عدم توسعه متوازن در بخش کشاورزي و عدم بهره مندي از مواهب توسعه در روستا

سرریز نیروي کار در روستا همراه شد از سوي دیگر، ازجمله تجارب کشور در ابتداي دهه 

راي مهاجرت و اي ب ویژه تهران را به جاذبه و انگیزه بوده است که کالنشهرهاي کشور به 50

  .جابجایی جمعیت تبدیل نمود

بسیاري از :)اي در روستا ناشی از مداخالت توسعه(مهاجرت روستا به شهر - ب

اي فراوانی  روستاها تا به امروز در مسیر دستیابی کشور به توسعه، شاهد مداخالت توسعه

شینان و یا گرفتن نیاز روستانمداخالتی که در اکثریت موارد بدون درنظر. اند بوده

اي با مرگ روستا  بخشی از مداخالت توسعه. هاي زندگی ایشان صورت گرفته است اولویت

صورت تمام جمعیت یک یا  گاه به(در حوزه مداخله همراه بوده و روند جابجایی جمعیت را 

اند، اما حال  ها کالنشهرها نبوده جایی اگرچه مقصد این جابه. تسریع نموده است) چند روستا

جمعیت ناگزیر از مهاجرت است، چه مقصدي بهتر از کالنشهرها قابل تصور است براي که 

  .افرادي که از حداقل امکانات الزم براي این مهاجرت برخوردار هستند
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هایی همچون  تغییرات شرایط اقلیمی کشور و بروز بحران:مهاجرت اقلیمی-ج

در کشور شناخته و معرفی خشکسالی و بحران آب، یکی دیگر از علل جابجایی جمعیت 

تقریباً جمعیت نیمه جنوبی و جنوب شرقی کشور را به سمت  این جابجایی،. شده است

  .نیمه شمالی و شمال غربی کشور، سوق داده است

هاي بخشی از جابجایی جمعیت که در سال:)پیرامون -مرکز (مهاجرت شهري -د

د جمعیتی است که پیش از این در تر در جامعه قابل مشاهده است، جابجایی مجد نزدیک

ها  ظرفیت محدود شهر و عوامل دیگري که در بخش زمینه. شهرها استقرار یافته بودند

.جایی جمعیت است نسبت به تشریح آن اقدام خواهد شد، ازجمله عوامل این نوع از جابه

ند شود تا حدودي تثبیت شده است، دو رو برخالف دو روند نخست مهاجرت که عنوان می

بر همین اساس نیز . جایی جمعیت، به سرعت در حال رشد و گسترش است متأخر جابه

ها در کشور کنترل نشده و تقریبًا مهار آن نیز با  جایی نظران، معتقدند که روند جابه صاحب

  .هاي موجود پیش روي، امکان پذیر نیست ها و برنامه سیاست

  گر مؤثر بر پدیده مهاجرتشرایط مداخله

عنوان شرایطی  ی یادشده، موارد دیگري نیز بههاي پژوهش، عالوه بر شرایط علّ افتهدر ی

د، مورد اشاره قرار نساز ها مداخله داشته یا زمینه آن را فراهم می که در روند مهاجرت

.این موارد در سه سطح کالن، میانی و خرد به شرح زیر قابل تفکیک هستند. نداگرفته

گیري و سیاستگذاري کشور، ازجمله مهمترین این شرایط میممرکزگرایی در نظام تصت

این تمرکزگرایی، از یک سو تجمیع قدرت و امکانات در . گر در سطح کالن استمداخله

هاي  ها، نیازها و اولویت ها، پتانسیل مرکز را به همراه داشته و از سوي دیگر غفلت از ظرفیت

گیري  تمرکزگرایی مورد اشاره با عدم شکل.پیرامون را براي کشور به ارمغان آورده است

نظام کالن و جامع سیاستگذاري در کشور همراه شده و به عبارتی امکان به کارگیري موفق 

به همین دلیل است که نقاط پیرامونی . نگاه آمایش سرزمین را از کشور سلب نموده است

ها  اي صورت گرفته در آن اند یا مداخالت توسعه اي بوده هاي توسعه کشور یا فاقد برنامه

ریزي از باال به پایین  ها و با نگاه برنامه هاي ساکنین آن عمدتاً بدون توجه به نیازها و خواسته

بهره از مواهب توسعه یا مغفول در فرایند  بی ،نتیجه اینکه پیرامون. شکل گرفته است

.دهد د پرورش میتوسعه، در چنین شرایطی میل به جابجایی به سمت مرکز را در درون خو
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، )در سطح میانی(اي  ریزي شهري و منطقه در این میان فقدان نظام کارآمد برنامه

.برد سازي براي توزیع متناسب جمعیت را نیز از میان می حتی حداقل امید به امکان زمینه

از دیگر نکات مورد اشاره در سطح میانی، فقدان نظام مدیریت یکپارچه شهري در کالن 

در نبود این نظام مدیریت یکپارچه است که . باشد عنوان مراکز مقصد مهاجرت می بهشهرها 

د و توسعه نشو گیرد، تصرف می شهرها، در کانون توجه قرار میهاي بایر پیرامون کالن زمین

تنها هیچ سیاست مناسب و منسجمی براي مواجهه با آن شکل  در این چرخه نه. دنیاب می

اهی ارائه یا عدم ارائه خدمات مدیریت شهري بدانها، سود و گیرد بلکه در دو ر نمی

  .آورد درآمدهاي مقطعی و بخشی، مالك عمل قرار گرفته و تعارضات بعدي را به ارمغان می

  .اند هایی که در آن، راهبردهاي ناشی از پدیده مهاجرت بسط یافته زمینه

ی، تراکم جمعیت در هاي اقلیم شهري مهاجرت به همراه مهاجرت - روندهاي روستایی

شهر از یک سو ظرفیت پذیرش و پذیرایی این حجم از . شهر را به همراه داشته است

بسیار ) خواسته یا ناخواسته(هاي زندگی در شهر  جمعیت را نداشته و از سوي دیگر، هزینه

جمعیت گسیل شده به سمت شهر به دالیل متعددي ازجمله ضعف در . باال رفته است

صورت عمده در بخش اشتغال  ، به…ها، ظرفیت پایین اشتغال و مهارتها و  توانایی

شوند و بر همین اساس توازن میان سطح درآمدها و سطح  غیررسمی یا غیرمولد، جذب می

این جمعیت به دنبال راه نجات یا مفري براي حیات خانواده، . خورد ها بر هم می هزینه

هاي  جایی که حداقل، سنگینی هزینه. شود ناگزیر به سمت پیرامون شهر سوق داده می

جایی که به دلیل عدم طرح بحث . آور تأمین مسکن، از دوش خانواده برداشته شودسرسام

هاي مترتب بر آن، فرد این امکان را دارد تا با حداقل امکانات، سرپناهی را  مالکیت و هزینه

نتگاه غیررسمی به براي خود فراهم آورد فارغ از اینکه این سرپناه تحت عنوان سکو

شرایط و تنگناهاي اقتصادي اخیر کشور نیز دلیلی . اي براي شهر تبدیل شده است مسئله

.هاي اخیر است مضاعف بر تشدید این روند در سال

  

  راهبرد ناشی از بسط و توسعه پدیده مهاجرت

، )یشرایط علّ(دهد که چگونه فقر و احساس نابرابري  ی ترسیم شده نشان میمدل علّ

ریزي و مدیریت  هاي کارآمد برنامه گذاري و نظام هاي کالن و جامع سیاست در غیاب نظام

را به سمت ) پدیده مرکزي(جایی و مهاجرت جمعیت  ، جابه)شرایط مداخله گر(شهري 
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دهد که ظرفیت محدود شهرها،  از سوي دیگر نشان می. شهرها موجب شده استکالن

ود بودن بخش اشتغال رسمی براي جذب حجم باالي باالبودن هزینه زندگی در شهر، محد

ها براي بخش قابل توجهی از اقشار فرودست در زندگی  تقاضا، عدم توازن درآمدها و هزینه

نماید که هجوم به حاشیه شهرها و اقدام براي  ، چگونه ایشان را وادار می)ها زمینه(شهري 

عنوان  را به) هاي غیررسمی سکونتگاه ایجاد(هاي خود  برقراري توازن میان درآمدها و هزینه

  .یک راهبرد برگزینند

  

  ها بحث و بررسی بر مبناي یافته

دهد، موضوع اسکان غیررسمی یکی از مسائل روز  هاي پژوهش نشان می چنانچه یافته

گیري این پدیده، متأثر از جابجایی جمعیت در اشکال  گریبانگیر کشور است و روند شکل

رشد پدیده اسکان غیررسمی متأثر . ، در حال رشد است)پیرامون-رکزاقلیمی و م(جدید آن 

مایک . از جابجایی جمعیت و رشد شهر نشینی در مطالعات دیگر نیز تأیید شده است

از آخرین جهش جمعیتی % 95کند که  ها، استدالل می در سیاره زاغه) 2006(دیویس 

او معتقد است مقیاس و . دادانسان در نواحی شهري کشورهاي در حال توسعه رخ خواهد 

شتاب شهرنشینی در جهان سوم، حتی روند رشد شهرنشینی در اروپاي عصر ویکتوریا را 

دهد و همین رشد شهري سریع در بستر عوامل  تحت الشعاع قرار داده و آن را خرد جلوه می

: 1398دیویس،. (ها را فراهم خواهد آورد مختلف، اسباب اجتناب ناپذیر تولید انبوه زاغه

56-26.(  

هاي غیررسمی یعنی همان  دهد، پناه بردن به سکونتگاه پژوهش حاضر نشان می

شود، راهبردي است که از  عنوان آسیب قلمداد می اي که از نگاه مدیران شهري به پدیده

. هاي زندگی، اتخاذشده است سوي جامعه فرودست براي مدیریت بخشی از فشارها و هزینه

اي متفاوت و با روش  که از زاویه) 1391(ش اسماعیلی و امیدي این یافته در پژوه

هاي  پدیدارشناسی، سعی در توصیف پدیده اسکان غیررسمی از نگاه ساکنان سکونتگاه

هاي  در این پژوهش سکونت در سکونتگاه. نیز قابل رهگیري است نداغیررسمی داشته

جامعه و پناهگاهی در مقابل عنوان راهی براي رهایی از مشکالت ساختاري  غیررسمی به

  .امواج سرکش این مشکالت، معرفی شده است

بندي نمود که رویکرد  توان چنین جمع هاي این پژوهش می بر مبناي یافته

هاي غیررسمی، در صورت اجراي تام و کامل، رویکردي  توانمندسازي ساکنین سکونتگاه
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کما اینکه آریما . باشد غیررسمی میرد براي مواجهه با پدیده اسکان مفید و مؤثر در سطح خُ

دهد در  شود که، تجربه بسیاري از کشورها نشان می نیز در مطالعه خود یادآور می) 2010(

هاي حمایتی، مشارکتی و  هاي غیررسمی، باید به سیاست ارتباط با حل مشکل سکونتگاه

,Arimah(توانمندسازي روي آورد  2010: 2.(  

، از این یافته پیشینامل رویکرد توانمندسازي در عبارت بر قید اجراي تام و ک تأکید

هاي تدوین شده در کشور مبتنی بر این  ها و پروژه پژوهش ناشی شده است که طرح

این پژوهش نشان . اند رد، تقلیل یافتهرویکرد، در مرحله اجرا نهایتاً به مداخالت اقتصادي خُ

هاي غیررسمی از کفایت الزم  گاهبر ابعاد اقتصادي مشکالت سکونت تأکیددهد که  می

مونتویا. باشد برخوردار نمی
1

و تانزیل) 1999(
2

ترین  هاي خود، مهم نیز در پژوهش) 2018(

دارد  مونتویا عنوان می. اند نقد وارد بر رویکرد توانمندسازي را از همین جنس معرفی نموده

سرمایه اقتصادي و غفلت دلیل عدم موفقیت رویکرد توانمندسازي، در تمرکز بیش از حد بر 

  .از سایر اشکال سرمایه بوده است

در ادبیات توانمندسازي نیز، براي تعریف این مفهوم به مفاهیمی نظیر حق انتخاب، 

ها، کنترل داشتن و دسترسی به منابع، احساس استقالل، چانه  ها و قابلیت گسترش دارایی

است و این امر نشان از عدم شدهشارهزنی و مذاکره، تاثیرگذاري و میزان اعتماد به نفس ا

).1394،نارایان ؛1991،ووبیاموکلر(تمرکز صرف رویکرد بر ابعاد اقتصادي و مالی دارد 

مقصد  –در این پژوهش، راهبرد توانمندسازي نهادي که از جنس راهبردهاي سطح میانی 

رسمی معرفی شده هاي غیر شرط توانمندسازي ساکنین سکونتگاهان پیشعنو باشد، به می

و ) 1391(هاي پژوهش دویران و همکاران  اي مشابه در یافته اي که به گونه یافته. است

  .شود نیز مشاهده می) 1396(بذرگر و همکاران 

هاي  جستجو و واکاوي دالیل عدم توفیق رویکرد توانمندسازي و آسیب شناسی طرح

هاي  شود، از یافته آنچه مشاهده می تر از تعریف شده مبتنی بر این رویکرد، در سطحی عمیق

این پژوهش نشان داد . شود اي منحصر به فرد پژوهش حاضر محسوب می متفاوت و به گونه

عدي است که متأثر از عوامل مختلف اي پیچیده و چند ب لهئموضوع اسکان غیررسمی، مس

هکارهاي در سطوح کالن، میانی و خرد شکل گرفته است و بر همین اساس راهبردها و را

صورت همزمان در سطوح خرد، میانی و کالن  بایست به کنترل و مدیریت مسئله نیز می

                                               
1. MONTOYA
2. Tanzil
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ی عنوان مفهوم کانونی مدل علّ به) مهاجرت(جایی جمعیت  طرح پدیده جابه. دیده شود

شود که توجه مخاطبان را به  هاي کلیدي پژوهش حاضر محسوب می پژوهش از دیگر یافته

هاي غیررسمی معطوف  گیري سکونتگاهو مداخله گر مؤثر بر شکلاي  ی، زمینهشرایط علّ

حاج یوسفی .هاي این حوزه مغفول مانده است اي که در اغلب پژوهش نکته. دارد می

ها و مطالعات انجام شده در حوزه  نیز در مطالعه خود از همین زاویه به نقد تالش) 1381(

ها و مطالعات بدون  مده این تالشاسکان غیررسمی پرداخته و عنوان داشته است که ع

انجام شده و به جاي  ،ها گیري این نوع از سکونتگاهها و بنیادهاي اصلی شکل توجه به ریشه

هاي سریع و موردي و به  ها و اصل مسئله، به جستجوي راه حل غور و تعمق در ریشه

  .اند اي پاك کردن صورت مسئله منتهی شده گونه

  

  گیري نتیجه

هاي غیررسمی، مسیري بود که تجزیه و  هاي پیدایش سکونتگاه وضوع ریشهپرداختن به م

هاي پژوهش در این مسیر، نشان  یافته. ها، پیش روي پژوهش نهاد تحلیل و کدگذاري داده

عدي است و تمرکز صرف بر خود داد، موضوع اسکان غیررسمی، مسئله اي پیچیده و چند ب

. گیري را به همراه نخواهد داشت ، نتیجه چشممنظور مدیریت و کنترل مسئله موضوع، به

رد، میانی و کالن قابل رصد و هاي غیررسمی در سطوح ُخ گاه گیري سکونت هاي شکل ریشه

بایست  پیگیري است، بنابراین راهبردها و راهکارهاي کنترل و مدیریت مسئله نیز می

ضرورت در نظر گرفتن بر  تأکید. صورت همزمان در سطوح خرد، میانی و کالن دیده شود به

شود که تجربه  همزمان راهبردها و راهکارها در سه سطح مورد اشاره، از آنجا ناشی می

سازي  طراحی و پیاده باوجود، نشان داد که )رددر سطح خُ(سازي رویکرد توانمندسازي  پیاده

اقدامات مناسب، به دلیل عدم همسویی در سایر سطوح، به نتیجه مطلوب منتهی نشده 

حداقل بخشی از آسیب شناسی تجربه رویکرد توانمندسازي مبتنی بر همین امر (ت اس

  ).است

اکنون که پاسخ سؤال کلیدي پژوهش در ارتباط با نقش و جایگاه رویکرد 

توان  توانمندسازي در مواجهه با مسئله اسکان غیررسمی تا حدودي مشخص شده است، می

ز پرداخت که مهمترین دالیل عدم تحقق هاي پژوهش به این پرسش نی بر مبناي یافته

  هاي مبتنی بر رویکرد توانمندسازي چیست؟ اهداف برنامه
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عنوان  هاي غیررسمی به دهند، ازآنجاکه تاکنون خود سکونتگاه نتایج پژوهش نشان می

ها و دالیل شکل  آسیب اجتماعی شناخته شده و در کانون توجه قرار گرفته است و نه ریشه

اصالحی یا هاي اتخاذشده نیز از جنس  کونتگاه، تمام رویکردها و سیاستگیري این نوع س

اي به نام  به این معنا که مدیریت شهري همیشه خود را با پدیده. بوده است انطباقی

سکونتگاه غیررسمی مواجه دانسته و براي حل این مسئله و یا انطباق با شرایط موجود، 

هاي پژوهش نشان  که یافتهه است، در حالیاي نمود شروع به تعریف اقدامات مداخله

دار نسبت  دهد، برخورد منطقی و مناسب با موضوع، توجه همزمان یا حتی توجه اولویت می

گذاري براي مواجهه با مسئله اسکان  دیگر سیاست عبارت به. هاي بروز مسئله است به ریشه

اتفاقی که . ات اصالحی استمان به اقدامات پیشگیرانه و اقدامأغیررسمی، نیازمند توجه تو

.تاکنون روي نداده است

ترین دالیل عدم توفیق رویکرد توانمندسازي به این شرح  تر، مهم در یک ارزیابی جزئی 

عنوان نگاهی عمدتاً کالبدي  رویکرد توانمندسازي از بدو امر به-1بندي است؛  قابل جمع

چون آب و گاز و آسفالت و تلفن یعنی تمرکز اصلی بر ارائه خدماتی هم. تعریف شده است

رویکرد توانمندسازي عمدتاً بر تقویت توانمندي اقتصادي - 2. قرار داده شده است …و

هاي زود بازده تمرکز نموده  هاي غیررسمی از طریق اعتبارات خرد و وام کنشگران سکونتگاه

ن موفقیت توانست تضمی هاي کنشگران که می ایر داراییبر همین اساس از تقویت س. است

روند موجود اجراي رویکرد -3. هاي اقتصادي را در بر داشته باشد، غفلت شده است تزریق

عنوان رویکردي از باال به پایین، بدون توجه به نیازها و  توانمندسازي، همچنان به

در این رویکرد از  - 4. شود هاي غیررسمی شناخته می هاي ساکنین سکونتگاه خواسته

موفقیت رویکرد  -5. غفلت شده است ،هاي بهبود ان در پروژهمشارکت فعال ساکن

عملکرد موجود . باشد توانمندسازي در گرو ایجاد تغییراتی در نوع مدیریت شهري می

ها و نهادها در کنار هم، با یکدیگر هماهنگ نبوده و گاه همدیگر را خنثی نموده و  دستگاه

مسئولیت از نهادي به نهاد دیگر محول گاه . شود صورت عمل متعارض ظاهر می حتی گاه به

  .شود ها، از انجام اقدام الزم خودداري می شده و گاه با بهانه مسئولیت سایر دستگاه

گاه با (نظران  هاي این پژوهش، راهبردها و راهکارهاي پیشنهادي صاحب بر اساس یافته

طح کالن، میانی به تفکیک سه س) بیان هدفمند ایشان و گاه در فرآیند کدگذاري و تحلیل

در این پژوهش مشخص شد که راهبردهاي سطح کالن . و خرد، قابل بحث و بررسی است

هاي جمعیت بوده و در مقابل راهبردها و راهکارهاي سطح  عموماً معطوف به مبدأ جابجایی
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مبدأ،  -بر همین اساس از سه سطح کالن. نداها بوده رد متوجه مقصد جابجاییمیانی و ُخ

  .مقصد براي تفکیک راهبردها و راهکارها استفاده شده است - ردصد و خُمق -میانی

ی پژوهش نیز نمایش داده شده است، چنانچه در مدل علّ:مبدأ –راهبردهاي کالن 

هاي غیررسمی در  ترین دالیلی که با دو یا چند سطح فاصله منجر به تشکیل سکونتگاه مهم

و احساس نابرابري در ) فقر درآمدي و فضایی اعم از(شده، فقر ) مقصد(حاشیه کالن شهرها 

نظران معتقدند رفع این آسیب در گرو  صاحب. هاي مختلف در مبدأ بوده است زمینه

  .است "استقرار نظام کالن و جامع سیاستگذاري با نگاه آمایش سرزمین"

تمرکز زدایی از قدرت و پرهیز از نگاه باال به "دیگر راهبرد مورد بحث در این سطح 

هاي  صورت خاص براي سکونتگاه صورت عام براي کشور و به ریزي به در فرآیند برنامه "ایینپ

  .غیررسمی است

چنانچه در نتایج پژوهش بیان گردید و در :مقصد –راهبردها و راهکارهاي میانی 

، )مقصد(فقدان مدیریت یکپارچه شهري در کالن شهرها  ی نیز نمایش داده شد،مدل علّ

هاي ایجادشده در  هاي هدایت جمعیت به سمت پیرامون شهر و نابسامانی هیکی از زمین

نظران مخاطب این پژوهش، چنان نقشی را  صاحب. هاي غیررسمی است مواجهه با سکونتگاه

اند که با نگاهی حداقلی اعتقاد داشتند حتی عملکرد هماهنگ  براي این عامل قائل شده

تواند نتایج درخشانی در حوزه مدیریت  نیز مینهادهاي درگیر در فرآیند مدیریت شهري 

چه رسد به استقرار نظام مدیریت یکپارچه  مسئله اسکان غیررسمی به همراه داشته باشد،

  .شهري

ها و قدرت  ساختاري که از ضمانت("استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهر"بنابراین 

راهبردي جدي براي ) دار باشدالزم براي اجراي قوانین و اعمال تغییرات مورد نیاز برخور

در . مند خواهند شد هاي غیررسمی نیز از مواهب آن بهره شهر خواهد بود که سکونتگاه

ها و ساختارهاي مسئول در  غیاب چنین نظامی، حداقل انتظار آن است که نهادها، دستگاه

ي در شهر بتوانند نگاهی همسو نسبت به مسئله داشته باشند و با مسئولیت پذیري بیشتر

نظران اعتقاد دارند پیش از  از این روست که صاحب. ارتباط با موضوع وارد میدان شوند

بایست، راهبردي مشابه را  هاي غیررسمی، می اتخاذ راهبرد توانمندسازي ساکنین سکونتگاه

توانمندسازي "بنابراین راهبرد . ها و نهادهاي یادشده اتخاذ نمود در ارتباط با دستگاه

  .منظور تحقق این هدف مطرح شده استبه "نهادي
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مقصود از این بخش، راهبردها و راهکارهایی :مقصد –راهبردها و راهکارهاي خرد 

هاي غیررسمی و ساکنین آنها تعریف و  طور مشخص در ارتباط با خود سکونتگاه است که به

ین چنانچه ذکر شد، رویکرد توانمندسازي یا اقتداربخشی به ساکن.شود عملیاتی می

ترین رویکرد اتخاذشده در این سطح  هاي غیررسمی، متأخرترین و منطقی سکونتگاه

اگر این رویکرد تاکنون نتایج مطلوب و مورد نظر را محقق نساخته است، دالیلی . باشد می

  .مورد طرح و بررسی قرار گرفت دارد که این دالیل در بخش ارزیابی و آسیب شناسی،

اجراي کامل "نظران  برد و راهکار مورد اعتقاد صاحبدر مجموع در این سطح، راه

است و یکی از مهمترین  "هاي غیررسمی رویکرد توانمندسازي ساکنین سکونتگاه

اي در  ها براي اجراي کامل این رویکرد، تعریف و در نظرگرفتن اقدامات مداخله شرطپیش

ریزي، اجرا،  قالب یک فرآیند است که حداقل مشتمل بر چهار مرحله است؛ برنامه

بر آن است که حضور و مشارکت مردم در هر  تأکیددر این راهبرد . برداري و نظارت بهره

هاي مردم نهاد نیز  ها و سازمان در این سطح نقش سمن. چهار مرحله، الزم و ضروري است

  .قرار گرفته است تأکیدمورد 
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