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چكيده:
در نشسـت هزاره سـازمان ملل متحد در سـال 2000 )1379(، رهبران دنیا، توسـعه را در كار بین المللی قرار دادند كشـورهای 
خـود را متعهـد بـه كاهـش پنجـاه درصدی میـزان فقر و گرسـنگی، بهبود بهداشـت و آمـوزش، توانمندسـازی زنـان و حفاظت 
از محیـط زيسـت تـا سـال 2015 میـادی )1394( نمودنـد. از ايـن رو برنامه هـای سـاختارمندی بـه منظـور توانمندسـازی 
سـکونتگاه های غیررسـمی در شـهرهای كشـورهای جهـان سـوم بـا حمايـت سـازمان ملل متحـد آغاز بـه كار كرد. در كشـور 
مـا نیـز گام هـای موثـری در ايـن مسـیر برداشـته شـد. شـركت مـادر تخصصـی عمـران و بهسـازی شـهری ايران سـه شـهر 
شـیراز، كرمانشـاه و سـنندج را بـه منظـور ارزيابـی عملکـرد برنامه هـای توانمندسـازی مشـاركتی در آنهـا برگزيـده اسـت تـا 
كمیـت و كیفیـت اقدامـات صـورت گرفتـه در آنهـا را مـورد بررسـی قـرار دهـد. نتايج بدسـت آمده حاكـی از رونـد مثبت جلب 
مشـاركت های مردمی در محات هدف شـیراز بوده اسـت. در شـهر كرمانشـاه توانمندسـازی كالبدی رشـد محسوسـی داشـته 
اسـت امـا همچنـان شـاهد فقدان مديريت منسـجم به منظـور جلب مشـاركت های مردمی هسـتیم و همچنان نهادهای سـنتی 
همچـون مسـاجد كانـون مشـاركت های مردمـی بوده اند. روند اقدامات در شـهر سـنندج نیز بیشـتر از جنس كالبدی بوده اسـت 
و در حـال حاضـر هسـته اولیـه حضـور مـردم در سـطح تصمیمـات محلی بـا انتخاب هیـات امنای محلـی در اين سـکونتگاه ها 

در حال شـکل گیری اسـت.

واژگان کليدی: توانمندسازی، ساماندهی، مشاركت مردمی، سکونتگاه های غیر رسمی، اجتماع محوری
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3 ( فوق لیسانس علوم اجتماعی گرايش توسعه اجتماعی، دانشگاه تهران

بررسی و ارائه راهكارهای توانمندسازی اجتماع محور با تأکيد بر مشارکت 
مردمی در ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سكونتگاه های 

غير رسمی )نمونه موردی شيراز، کرمانشاه و سنندج(
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مقدمه:

سـکونتگاه های غیـر رسـمی بـا سـرعت هشـدار دهنده ای در حال گسـترش هسـتند. مسـائل بافت های فرسـوده را نیـز بايد بر 
ايـن مشـکات افـزود. ايـن گونـه سـکونتگاه ها و بافت ها محصول سیاسـت های شکسـت خـورده، مديريت نامطلـوب، قوانین 
نامناسـب، بـازار ناكارآمـد زمیـن و سیسـتم هـای ضعیـف مالـی هسـتند. هر يـک از ايـن كمبودها به مشـکات مردمـی كه به 
شـدت بـار فقـر را بـه دوش می كشـند، تحمیـل مـی شـود و ظرفیت عظیـم توسـعه انسـانی را كه زندگی شـهری بـرای مردم 

فراهـم می كنـد، محدود می سـازد.

نـوع نـگاه و رهیافت هـای در پیـش گرفتـه برای سـکونتگاه های غیررسـمی فراز و فرودهای بسـیاری داشـته اسـت. از پذيرش 
ايـن سـکونتگاه ها تـا طـرد و نپذيرفتـن آنهـا در سـاختارهای شـهری دو سـر طیـف برخورد بـا سـکونتگاه های غیررسـمی بوده 
اسـت. امـا امـروزه “ ارتقـا بخشـی” همـراه بـا توانمندسـازی اجتماعـات محلـی، رهیافتی نويـن برای حل مسـاله فقر شـهری 
اسـت كـه ديگـر مهندسـی سـاختمان و تزريـق منابع مالی صـرف را راهگشـا نمی دانـد، بلکه مهندسـی اجتماعی بـا حمايت و 
تسـهیل بخـش عمومـی و توسـعه سـازمان های غیـر دولتی و محلی و مشـاركت فعال مـورد نظر اسـت. برای مقابله با مسـائل 
و مشـکات ايـن گونـه بافت هـا و سـکونتگاه ها، می بايسـت رويکـرد توانمندسـازی را در پیـش گرفـت. فرايند توانمند سـازی، 
اقدامـی اجتماعـی اسـت كه مشـاركت شـهروندان، سـازمان هـا و محات شـهری را به منظـور افزايش كنترل فـردی، گروهی 

و جمعـی تقويـت نمـوده و كیفیـت زندگـی و عدالـت اجتماعی در محـات را ارتقاء می بخشـد.

توانمنـد سـازی محـات، نیازمنـد اقـدام مشـاركتی همه شـهروندان يک محله به منظور دسـتیابی بـه كنترل و تأثیـر بر عوامل 
تعییـن كننـده كیفیـت زندگـی در آن محلـه اسـت كـه يکـی از اهـداف مهـم در توسـعه ی پايـدار جوامـع محسـوب می گردد. 
امـروزه توانمندسـازی در قالـب پنـج بعـد؛ سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی، كالبـدی و فرهنگـی قابـل تقسـیم بندی می باشـد و 
در هـر يـک از سـطوح آن نقـش و حضـور مـردم و اجتماعـات محلـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. چنانچـه دولت ها و سـاختار 
مديريـت شـهری اجتمـاع محلـی را هـدف قـرار داده و شـهروندان را افـرادی بـا پتانسـیل های بالقـوه در نظر بگیرد كه كشـف 
و توسـعه  دادن توانمندی هـای آنـان اولويـت داشـته باشـد، بی شـک توانسـته ايم در مسـیر توسـعه گام برداريـم. ايـن شـکل از 
توانمندسـازی از سـوی دولت هـای محلـی و ملـی بـه منظور هماهنگـی و تسهیل كوشـش های محلـه محور دنبال می شـود تا 
بـا نـوآوری، برنامـه ريـزی و اجـرای طرح هـا راه هـای اصولی برای تعیین مسـیر توسـط خـود اجتماع، سـازماندهی توسـط خود 
اجتمـاع، و مديريـت فراينـد از سـوی خـود اجتماع، دنبال شـود. حاصل توانمندسـازی در اين حوزه توسـعه اجتماع محلی اسـت 
كـه نوعـی نگـرش بـه توسـعه از پايیـن اسـت. در ايـن ديـدگاه توسـعه اجتماع محلـی در صورتـی مدار عامـل موفقیـت و ارتقا 
بخشـی اسـت كـه از طريـق سـازمان هـای غیـر دولتی قابـل دسـت يابی باشـد. بنابرايـن اين امـر نیازمنـد بسـیج قابلیت های 
درونـزای اجتمـاع اسـت. در ايـن رابطـه بهـره گیـری از سـرمايه اجتماعـی بـه مثابـه يکـی از قابلیت هـای اساسـی اجتماع در 
برنامه ريزی هـا مـی بايسـت مـورد توجـه قـرار گیـرد. در حقیقـت ايـن سـرمايه اجتماعـی اسـت كه شـکل گیری يـک اجتماع 
محلـی بـه مفهـوم واقعـی را تضمیـن مـی كنـد و مفهـوم انسـجام اجتماعـی محلـی را كـه میـزان و كیفیـت تعامـل و روابـط 

اجتماعـی و تقويـت شـبکه های اجتماعـی در محلـه بـاز مـی گـردد، شـکل می دهد.

بـه ايـن ترتیـب توانمندسـازی بـا رويکـرد اجتمـاع محور حـوزه های وسـیع و متنوعـی از جمله ظرفیت سـازی نهادی، توسـعه 
مهـارت هـای پايـه، تشـکیل گرو هـای كارآفريـن، برنامه های كاهـش فقر، كاهـش رفتارهای پرخطـر و آسـیب های اجتماعی، 
آمـوزش )شـامل مـردم، مديـران و تسـهیل گـران(، اقدامـات در زمینـه بانـک پذيـری و بحث هـای مشـاركت مردمـی را در بر 
می گیـرد. در مقالـه پیـش رو قصـد داريـم نتايـج پژوهشـی را كه بـا اين رويکـرد به منظـور بررسـی اقدامات صـورت گرفته در 

شـهرهای شـیراز، كرمانشـاه و سـنندج  به انجام رسـیده اسـت، شـرح دهیم.
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روش تحقيق:

پژوهـش بـه ويـژه در ارتبـاط بـا مسـائل شـهری نیازمنـد روشـی منسـجم و اصولـی اسـت. باالخـص ايـن كـه موضـوع مورد 
پژوهـش يکـی از معضـات و مشـکات مهـم جامعه شـهری در عصـر حاضر يعنی سـکونتگاه هـای غیر رسـمی و بافت های 
فرسـوده باشـد. در انجـام ايـن پژوهـش بنا به ماهیت مسـئله، روش مهندسـی اجتماعـی با راهبرد توانمندسـازی برگزيده شـده 
اسـت. بـا توجـه بـه اين كـه در ايـن روش اجتماع محوری، مشـاركت مـردم و توانمنـدی های ايشـان اهمیت وااليـی دارد، لذا 
سـعی شـده اسـت كـه در برداشـت اطاعـات بیشـترين تاكیـد بر مشـاهدات میدانی باشـد تا میـزان برخـورد محققین بـا مردم 

بیشـتر باشـد. در ايـن زمینـه روش هـای ديگری نیز مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت:

 • مشـاهدات ميدانـی: در پژوهش به انجام رسـیده مشـاهدات میدانـی يکـی از مهمترين بخش های 
دسترسـی بـه اطاعـات بوده اسـت. مراجعه به سـه شـهر نمونه و مشـاهدات میدانی سـبب وسـعت ديد و 

روشـن شـدن ابعاد مختلف موضـوع برای پژوهشـگران گرديد.  

• مصاحبـه: مصاحبه هـای صـورت گرفتـه در اين طـرح در چندين بخش صورت گرفته اسـت. نخسـتین 
گـروه مصاحبـه شـوندگان صاحـب نظران ايـن عرصه می باشـند. برای رسـیدن به نقطه نظرات مشـترک 
بـه منظـور شـاخص سـازی برای سـنجش معیارهـای مشـخص و علمـی در سـکونتگاه های غیررسـمی 
مصاحبه هـای سـاختارمندی بـا صاحـب نظـران فعـال در حوزه سـکونتگاه های غیررسـمی صـورت گرفته 
اسـت. در بخـش دوم مصاحبـه های سـاختارمندی بـا گروهی از مسـئولین و افراد محلی ترتیب داده شـده 
اسـت. در بیـن افـراد محلـی تـاش شـده هم ذينفعـان پروژه در نظـر گرفته شـوند و هم افرادی كه سـود 
چندانـی از توانمندسـازی حاصلـه نبرده انـد. بـه ايـن ترتیـب مصاحبه هـای عمیق بـر غنای مطلـب افزوده 
و سـبب شـده پژوهشـگران از دو بعـد متفـاوت موضـوع را مـورد بررسـی قـرار دهنـد. در ايـن میـان البته 
مصاحبـه بـا مسـئوالن سـازمان های مرتبـط بـا ايـن نـوع بافـت هـا در اولويـت قـرار گرفت و مسـئوالن 
شـركت عمران و مسـکن سـازان اسـتان های فارس، كرمانشـاه و كردسـتان، مسئوالن شـهرداری، كمیته 

امـداد امـام خمینـی )ره( و نماينـدگان مـردم در محـات هدف مـورد مصاحبه قـرار گرفتند.

• روش اسـنادی: منظـور از مطالعات ا سـنادی مطالعاتی اسـت كه برخی از موضوعات مـورد مطالعه در 
اختیـار و دسـترس محقـق قـرار نداشـته و غالبا مربوط به گذشـته ای دور يـا نزديک می گـردد. در اين بین 

مـی تـوان به اسـنادی كـه پیش از ايـن در مناطق مورد مطالعه تولید شـده اسـت اشـاره نمود.

• مطالعـات کتابخانـه ای: بخشـی از موضوعات مطرح شـده در پژوهش نتیجه مطالعـات مدون متون 
فارسـی و انگلیسـی در حوزه سـکونتگاه های غیررسـمی بوده است.
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مبانی نظری:

مفهـوم توانمندسـازی در دو دهـه اخیـر مـورد توجـه صاحـب نظران علم مديريت و سـازمان قرار داشـته اسـت. بررسـی ادبیات 
موضـوع حاكـی از آن اسـت كـه توانمندسـازی منابع انسـانی از سـه رويکـرد ارتباطی، انگیزشـی و شـناختی به شـرح زير مورد 

مطالعـه قـرار گرفته اسـت.)جهانیان، 1387: 154-131(

رويكـرد ارتباطـی: از ايـن ديـدگاه توانمندسـازی به معنـای تفويض اختیار و فرايندی اسـت كـه از طريق آن، رهبـر يا مدير 
سـعی در تقسـیم قـدرت خـود بیـن زيردسـتانش دارد. در ايـن ديـدگاه بانچـارد و همکارانـش، توانمندسـازی را سـهیم شـدن 
كاركنـان در اطاعـات، تشـکیل گـروه و طراحی سـاختاری سـازمانی مناسـب مـی دانند)بانچـارد و همـکاران، 1381: 106( و 
بـه بـاور شـوول و همکارانش، توانمندسـازی عبارت اسـت از اعطـای اختیارات بیشـتر به كاركنـان برای اتخـاذ تصمیمات الزم 

.)Schoell et al.,1993: 213( بـدون آن كـه در ابتـدا به تأيیـد مقامات باالتـر سـازمان برسـد

رويكـرد انگيزشـی: از منظـر اين رويکرد، توانمندسـازی ريشـه در تمايات انگیزشـی افـراد دارد. كانگر و كاننگـو، معتقدند 
كـه توانمندسـازی عبـارت اسـت از فراينـد افزايـش احسـاس خود كارآمـدی در افـراد از طريق شناسـايی و حذف شـرايطی كه 
موجـب ناتوانـی كاركنان شـده اسـت )Conger &Kanungo, 1998: 474(. آن ها توانمندسـازی را رويکردی انگیزشـی 

بـه معنی “قـادر بـودن” )نه تفويـض اختیـار( می دانند.

رويكـرد شـناختی: نظريه پـردازان اين رويکرد كـه در راس آن ها توماس و ولتهوس قـرار دارند، معتقدند كه توانمندسـازی 
موضوعـی چنـد وجهـی اسـت و آن را به عنـوان انگیزش درونی وظايـف محوله به مـردم تعريف كرده اند كـه در يک مجموعه 

از ويژگـی های شـناختی زير متجلی می شـود:

1 -  موثـر بـودن: فـرد بايـد بـه اين باور برسـد كـه در انجام وظايفـش می تواند نقـش مهمـی در جهت اهداف تعیین شـده 
ايفـا كند.

2 - شايسـتگی: اگـر وظیفـه بـه گونـه ای باشـد كه فـرد بتواند با مهـارت، فعالیت هـای موظف خـود را به انجام رسـاند، بر 
احسـاس او از كفايـت خـود، تاثیری مثبـت به جای خواهد گذاشـت.

3 -  معنا داری: اگر فرد وظیفه ای را كه انجام می دهد با ارزش تلقی كند، آن وظیفه دارای ويژگی های معنا داری است.

4  - حـق انتخـاب: ايـن وظیفـه بـه آزادی عمـل مـردم در تعییـن فعالیت هـای الزم بـرای انجام وظايـف خود اشـاره دارد.       
بـه طـور كلـی بـا توجـه به آنچـه كه گفته شـد، می تـوان رويکردهـای متفـاوت توانمندسـازی منابـع انسـانی را در نمـودار زير 

داد: نشان 
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تجارب جهانی در زمينه توانمندسازی سكونتگاه های غيررسمی:

پـروژه بهبـود اوضـاع زاغه ها در کانشـهرداکا، بنـگادش: داكا يکـی از اولیـن كانشـهرها از نظر رشـد جمعیت 
اسـت. زاغه هـا يکـی از مهمتريـن مشـکات ايـن شـهر اسـت، زاغه هايـی كه بسـیار متراكـم هسـتند باتراكمی در حـدود 322 
نفـر در هکتـار. ايـن نقـاط فاقد تسـهیات پايه ی زندگی شـامل آب سـالم، سیسـتم تخلیه فاضاب، زه كشـی آب های سـطحی 
و غیـره هسـتند. پـروؤه بهبـود زاغه هـا تحـت هدايـت دفتـر مهندسـی حکومـت محلـی در سـال 1985 تأسـیس شـد و در 2 
شـهرداری فعالیتـش را بـرای حـل معضـات اجتماعـی و اولیـن مرحله، كـه در نیمه دهه 1980 شـروع شـد، 32 زاغـه را در 2 
» محیطـی سـکنه ای زاغه هـا آغـاز كـرد. شـهر تحت پوشـش قـرار داد. دومیـن مرحله در سـال 1990 شـروع گرديد و تا سـال 
1994 تعـداد زاغه هـای52 ) نـکات قابـل توجـه در: هـادی زاده، 1362( «. تحـت پوشـش بـه 192 زاغـه و 22 شـهر بـزرگ و 

كوچـک رسـید اين پـروژه به اين شـرح اسـت:

1. اساس اين پروژه، توسط يک كمیته مديريتی سه جانبه ملی، شهری و محلی تشکیل هدايت می شد؛
2.جهت گیری اين پروژه رويکرد مشاركتی بود؛

3. مقامـات محلـی، در مشـاركت بـا اجتماعات شـهری، مؤسسـات خصوصی و عمومی، پیشـرفت زيادی در تأمیـن مجموعه ای 
از زيرسـاخت های فیزيکـی، اجتماعـی و اقتصادی برای فقرای شـهری ايجـاد كردند ؛

1. از بین تمام اجزای پروژه، برنامه اعتبارات خرد توفیق ويژه ای داشت؛
2. بسیاری از خانواده های فقیر، با استفاده از وام های كوچک توانستند درآمد خود را افزايش دهند؛

5. اين پروژه، به طور قابل توجهی سطح آگاهی های اهالی را باال برد و در نتیجه، از شیوع امراض مختلف جلوگیری شد؛
3. ايـن پـروژه، از طريـق مشـغول كردن زنـان در فعالیت های تولیـدی و اعطای وام به آنهـا، جايگاه زنـان را در خانواده افزايش 

داد و موجـب مشـاركت دادن نزديـک به 12222 زن در فعالیت های اجتماعی شـد.

 پـروژه توسـعه شـهری تانـدو، پرمانیـل، فیلیپین: اين منطقه فقیرنشـین با بیـش از 192 هـزار نفر جمعیت يکـی از بزرگترين 
زاغه هـا در آسیاسـت. دولـت فیلیپیـن تصمیـم گرفـت به جای جابه جا كردن سـاكنان شـرايط محیطـی آن را بهبـود دهد. نکات 

قابـل توجـه در اين برنامه به شـرح زير اسـت:
1. بـرای حـل مشـکل مسـکن و دسترسـی بـه امکانات و خدمات شـهری، بـه جای راهبـرد جابه جايی سـاكنین به نقـاط ديگر، 

راهبرد بهسـازی با اسـتفاده از مشـاركت سـاكنین اتخاذ گرديد.
2 . راهبرد بهسازی مشاركتی از هم گسیختگی اجتماعی بسیار كمتری ايجاد كرد.

3.  در اين راهبرد هزينه ها نسبت به راهبرد جا به جايی يک چهارم بود.
1 .اين محله زاغه ای در اثر اجرای اين برنامه در طی 12 سال به كلی متحول شد و رو به ترقی نهاد.

2 .در پـروؤه تانـدو بـا اسـتفاده از اعطـای حـق مالکیـت به سـاكنین ، مشـاركت آنها در امر بهسـازی جلب شـد. بـا ايجاد حس 
مالکیـت در سـاكنین خانـواده هـای فقیـر به مرمت مسـاكن خود پرداختند و 12 در صد سـاكنان توانسـتند هزينه های بهسـازی 

را بپردازنـد. ايـن در حالـی بـود كـه انتظـار می رفت حداكثـر 92 درصد خانـواده ها بتواننـد اين هزينـه رابپردازند.
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• پروژه های بهسازی کامپونگ ها )KIP( در اندونزی:

 ايـن پـروژه در ابتـدا توسـط مقامـات محلـی اندونزی آغاز شـد و بعد از 5 سـال از مشـاركت و حمايـت بانک جهانـی، برخوردار 
گشـت. ايـن پـروژه در اواخـر دهـه 1960 بـا هـدف، بهسـازی مسـاكن و بهبود دادن به معشـیت اقشـار كـم در آمـد و فقیر در 

شـهرهای جاكارتـا و سـورابايا انجـام شـده اسـت. نـکات قابـل توجه در ايـن پروژه هـا به قرار زير اسـت:
1. علت اصلی موفقیت اين پروژه ها، بهره گیری از افراد محلی و بومی بوده است؛ 

2. هر سال از طريق روش های مناقصه ای رايج، برای هر كامپونگ يک پیمانکار در نظر گرفته می شد؛ 
3. همـه شـركت های پیمانـکار سـاختمانی، محلـی بودنـد و همیـن واحدهای محلی ايـن اختیار را دارنـد كه قراردادهـا را تنظیم 

كننـد و نحـوه كار خود را مشـخص نمايند؛

• فعاليت هـای گراميـن بانـك )Grameen Bank(، بنـگادش: ايـن بانک كه توسـط محمد يونس طراحی شـده، 
يکـی از درخشـان تريـن عملکردهـا را در زمینـه اعطای هدفمند و مؤثر وام های كوچک به فقرا، در سـطح جهان داشـته اسـت. 
دكتـر محمـد يونـس، بـا بررسـی زندگی روسـتايیان بنـگادش كه عمدتًا بـه كار صنايع دسـتی مشـغول بودند، متوجه شـد كه 
آن هـا بـا پـول گرفتـن از رباخـواران، معـادل 10 درصـد در روز يـا 3000 درصد در سـال بهـره می پردازند. به همیـن علت آن ها 
بسـیار كار مـی كننـد، محصـوالت بـا ارزش و زيبايـی تولیـد مـی كننـد  و در واقـع، ثـروت هنگفتی ايجاد مـی كنند، امـا مبلغ 
ناچیـزی عايدشـان می گـردد. او بـرای رفـع اين مشـکل، در سـال 1967 يک نظـام بانکی مبتکرانـه، غیر انتفاعـی و در خدمت 

فقـرا طراحـی كـرد كـه بعدها بـه گرامیـن بانک معروف شـد. ويژگی هـای منحصر بـه فرد گرامیـن بانک: 

1. گراميـن بانـك، بانكـی در مالكيت فقرا: كنتـرل اين بانک، در اختیـار افرادی می باشـد كه وام می گیرنـد. هدف آن، 
ارائـه وام، بـه فقیرتريـن افـراد جامعـه اسـت. افـرادی كـه از بانـک، وام دريافت می كننـد، می توانند يک سـهم )و نه بیشـتر( در 
بانـک، بـه ارزش 3 دالر خريـداری كننـد. 92 درصـد سـهام بانک، در اختیـار وام گیرنـدگان و 8 درصد سـهام در مالکیت دولت 
بنـگادش اسـت. سـهام داران 9 نفـر را بـه عنـوان مدير اجرايـی انتخاب می كننـد. 3 مدير اجرايـی نیز از سـوی دولت انتخاب 

می شـود و همـه اختیـارات به خود فقرا سـپرده می شـود؛ 

2. تضميـن وام گيرندگان توسـط خودشـان: گرامین بانک مبتنی بر تشـکیل گروه هـای 5 نفره وام گیرنده می باشـد. 
هـر يـک از اعضـای گـروه ضمانـت بقیـه را در بازپرداخـت وام می نمايـد و به اين وسـیله مانع بـزرگ وام گرفتن بـرای فقرا كه 
ضمانـت معتبـر مالـی اسـت، از بیـن مـی رود. در ابتـدا تنهـا 2 عضو گـروه می تواننـد وام بگیرند و بر اسـاس عملکـرد آن ها در 

بازپرداخـت وام، وام بعـدی بـه متقاضی بعدی ارائه می شـود؛
3. نـرخ بهـره: ايـن نـرخ، پـس از پرداخـت كلیـه هزينه ها و براسـاس سـود بانکی به دسـت آمده تعییـن می گردد. سـود به 
دسـت آمـده، بیـن سـهامداران تقسـیم می گـردد. نرخ كنونـی بهره، بـرای وام های اشـتغال 20 درصـد و برای وام های مسـکن 

8 درصد اسـت.

شهرهای مورد بررسی:
پروژه هـای توانمندسـازی در ايـن سـه شـهر بـه خوبـی انجـام شـده اسـت و نقـاط قـوت زيـادی در آن ها ديـده می شـود و به 
همیـن دلیـل بـه عنـوان پايلوت جهت بررسـی انتخاب شـده اند تا عاوه بـر ارزيابـی نتايج و آثـار پروژه های انجام شـده، نمونه 

و الگـوی خوبـی بـرای سـاير شـهرهايی كـه پروژه هايی از ايـن قبیل داشـتند، به شـمار بیايند.
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شـيراز: در شـهر شـیراز 40 پهنـه از سـکونتگاه هـای غیررسـمی و بافت هـای فرسـوده شناسـايی گرديـده اسـت كـه از ايـن 
میـان، 10 محلـه اولويـت دار بـه تصويـب سـتاد اسـتانی توانمندسـازی رسـیده انـد كـه سـه محله سـهل آباد، سـعدی و كتس 
بـس )مهـدی آبـاد( بـه عنـوان پايلـوت جهت انجـام برنامه هـای توانمندسـازی انتخاب شـدند. محله سـهل آباد بـا 20000 نفر 
جمعیـت و 156 هکتـار مسـاحت. محلـه سـعدی با 52505 نفـر جمعیت و 373 هکتار مسـاحت و محله كتس بـس )مهدی آباد( 
بـا 19309 نفـر جمعیـت و 128هکتـار مسـاحت. محـات ذكر شـده بـا مشـکات عديـده ای مواجه بوده انـد، از جملـه: مهاجر 
بـودن تعـداد زيـادی از سـاكنین، تنـوع قومیتـی، دينـی و زبانـی، عدم دسترسـی مطلوب بـه وسـايل نقلیه عمومـی، جمع آوری 
نامناسـب زباله هـا، كیفیـت پايین سـاخت و سـاز مسـکونی، شـدت آسـیب پذيـری در مقابل سـوانح و بايـای طبیعـی و توزيع 

نامناسـب واحدهـای خدماتی.

کرمانشـاه: در شـهر كرمانشـاه 26 پهنـه از سـکونتگاه هاي غیررسـمي شناسـايي گرديـده اسـت كـه از ايـن میـان، 13محله 
اولويـت دار بـه تصويب سـتاد اسـتاني توانمندسـازي رسـیده انـد و 3 محله شـاطرآباد، كولـي آبـاد و جعفرآباد به عنـوان پايلوت 
جهـت انجـام برنامه هـاي توانمندسـازي انتخـاب گرديدنـد. محله شـاطرآباد بـا 37365 نفر جمعیـت و 98/92 هکتار مسـاحت، 
محلـه كولی آبـاد بـا 23492 نفـر جمعیـت و81/62 هکتـار مسـاحت و محلـه جعفرآباد بـا 41011 نفـر جمعیـت و 9/127 هکتار 
مسـاحت. در مطالعـات بـه انجـام رسـیده شـاهد وجود مشـکات زيادی نیـز در اين سـکونتگاه های غیررسـمی بوده ايـم كه به 
برخـی از آنهـا را بـه اختصـار اشـاره می كنیـم: تراكـم بـاالی جمعیـت، فقـدان نهادهـای اجتماعـی و سـازمان های محلی، كف 

سـازی نامناسـب، بیـکاری پنهـان و فصلـی، دفـع نامناسـب آب های سـطحی و بی نظمـی حاشـیه خیابان ها

سـنندج: در شـهر سـنندج نیز 3 محله به عنـوان پايلوت مـورد ارزيابی واقع 
شـده اند. محلـه عبـاس آبـاد با جمعیتـی معـادل 49045 نفر و مسـاحتی برابر 
بـا 3/95 هکتـار، محلـه فرجـه بـا مسـاحت 5/35 هکتـار و جمعیتـی بالـغ بر 
6823 نفـر و محلـه تقتقـان بـا جمعیت 7101 نفر ومسـاحتی برابـر با 68/29 
هکتـار. در میان سـکونتگاه های مورد بررسـی در شـهر سـنندج نیز آسـیب ها 
و مشـکاتی شناسـايی شـده اند كـه بدين قـرار می باشـند: تراكم بسـیار زياد 
جمعیـت، تمايـل ضعیـف مـردم بـرای مشـاركت در حـل مشـکات محلـه، 

بیـکاری پنهـان و فصلـی، محدوديـت نقـش زنان در اقتصاد خانواده، سـاخت و سـاز در شـیب بسـیار بـاال و خطر رانـش زمین.
پـس از ارزيابـی محـات، مشـخص شـد وجـود يک نهـاد اجتماعـی كه عهـده دار تسـهیلگری و توانمندسـازی گـردد، از لوازم 
اصلـی توانمندسـازی ايـن گونـه بافت هـا می باشـد. از جملـه در نمونه مورد بررسـی، خانـه محله شـکل گرفته در شـیراز، نقش 
عمـده ای در ايـن زمینـه داشـته و توانسـته اقدامـات را در جهت هـدف جلب مشـاركت های مردمـی هدايت كند. بـا ايجاد خانه 
محلـه در سـهل آبـاد، ارتبـاط بیـن مـردم و سـازمان های دولتی برقرار شـد. اما در محات هدف دو شـهر كرمانشـاه و سـنندج، 
بـه دلیـل عـدم وجـود كـه يک سـازمان محلـی انسـجام يافتـه )هماننـد خانه محلـه سـهل آبـاد شـیراز(، نیازهای سـاكنین به 

درسـتی شـناخته نمی شـود و ارتبـاط بیـن مردم و مسـئوالن ضعیف اسـت.
همچنیـن بـا مقايسـه میانگیـن سـرانه و تراكـم جمعیت محات هدف در سـه شـهر پايلوت اين نکته مشـخص شـد كـه تراكم 
جمعیتـی در محـات هـدف شـیراز بـه مراتـب كمتـر از دو شـهر ديگـر اسـت و بالطبع سـرانه موجـود در اين شـهر نیز بیشـتر 
از كرمانشـاه و سـنندج اسـت و ايـن يـک نقطـه قـوت بـرای شـیراز به حسـاب می آيـد، چرا كـه فضای بیشـتری بـرای اجرای 
پروژه هـای توانمندسـازی در اختیـار دارد. بـا بررسـی های میدانـی انجام شـده، نقاط قوت، نقـاط ضعف، فرصت هـا و تهديدها به 
دسـت آمـد كـه بـه تفکیک ظرفیت سـازی نهادی، توسـعه مهارت های پايـه، كاهش رفتارهـای پرخطر و آسـیب های اجتماعی، 

آمـوزش، بانـک پذيـری و مشـاركت می باشـد و در جدول صفحه بعد نشـان داده شـده اسـت:
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جدول شماره 1: جداول سوات محات توانمندسازی شده

- وجـود خانـه محلـه )در 
محـات هـدف شـیراز(

اقتصـاد  مركـز  وجـود   -
مشـاغل خانگی )در محله 

سـهل آبـاد شـیراز(

صندوق هـای   وجـود   -
الحسـنه  قـرض 

تشـکیات  وجـود   -
محله هـا در  شـوراياری 

)در  تعاونی هـا  وجـود   -
شـیراز( هـدف  محـات 

- تاسـیس پايـگاه خدمات 
اجتماعـی )در محله دولت 

آباد كرمانشـاه(

- برخـورداری محات  از 
فرهنگسـرا و كتابخانه

- وجـود زمین ورزشـی در 
ت محا

- حضـور فعـال معتمـدان 
مسـايل  حـل  در  محلـي 

محله هـا

- بهره گیـری از نهاد هـای 
سنتی )كرمانشاه(

مراكـز  وجـود  عـدم   -
خانگـی  مشـاغل  اقتصـاد 
و  سـعدی  محـات  در 
شـیراز در  آبـاد  مهـدی 

خانـه  فضـای كوچـک   -
سـهل  محلـه  )در  محلـه 

شـیراز( آبـاد 

- برخوردار نبـودن خانه های 
محله از وب سايت )كرمانشاه 

و سنندج(

- عـدم وجـود خانه هـای 
محلـه )در محـات هدف 

كرمانشـاه و سـنندج(

- ناكافـی بـودن همکاری 
بین بخشی سـازمان های 
مرتبـط بدلیل عـدم وجود 
سـازمان هـای محلـی )در 
محات هـدف كرمانشـاه 

سنندج( و 

- امـکان ارتقـا ارتباط بین 
يکديگـر  بـا  سـازمان ها 
بـا  سـازمان ها  ارتبـاط  و 

شـهروندان

نهـاد  تقويـت  امـکان   -
شـوراياري ها در مديريـت 

محلـه هـاي هـدف

نهـاد  ايجـاد  امـکان   -
قـوی محلـی  مديريتـی 

- امـکان ايجـاد خانه های 
محله )در محات سـنندج 

كرمانشاه( و 

شـدن  كـم  احتمـال   -
بـه  كننـدكان  مراجعـه 
خانه هـای محلـه بـه دلیل 
و  رسـانی  اطـاع  عـدم 

تبلیغـات عـدم 

- احتمـال كاهـش يـا در 
دسـترس نبـودن آمارهای 
مرتبـط با مشـاغل خانگی 

- امـکان كاهـش  مراجعه 
بـه خانـه محلـه بـا توجـه 
بـه قرارگیـری ايـن مکان 
امن)محلـه  نـا  در مکانـی 

آباد شـیراز( سـهل 

جدول سوات در زمينه ظرفيت سازی نهادی

فرصت                 تهديد قوت                            ضعف                    
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- وجود دوره های آموزشـی 
جهـت  شـهروندان  بـرای 
ايجاد مشـاغل خانگـی )در 

محـات هـدف شـیراز(

كاس هـای  برگـزاری   -
مربیگـری )در خانـه محله 

آباد( سـهل 

- وجـود دوره های آموزش 
فنی و حرفه ای، بهزيسـتی 

امداد و كمیته 

- افتتـاح هنرسـتان فنی و 
حرفـه ای )در محله دولت 

آباد كرمانشـاه(

خدمـات  پايـگاه  وجـود   -
اجتماعی زير نظر سـازمان 
بهزيسـتی در مركـز محله 

دولـت آباد كرمانشـاه

- وجود كاس های مشـاور 
خانواده

- وجود پزشـک خانـواده به 
رايگان صورت 

- برگزاری دوره های آموزشی 
مرتبـط با رفتارهای پر خطر و 

آسیب  های اجتماعی

جهـت  مربـی  تربیـت   -
آموزش آسیب های اجتماعی

- وجـود اورژانس اجتماعی 
)در محله سـهل آباد شیراز(

نیـاز  بـه  توجـه  عـدم   -
سـنجی مـردم  در زمینـه 

آفرينـی كار 

اطـاع  وجـود  عـدم   -
جهـت  مسـئولین  رسـانی 
هـای  كاس  برگـزاری 
محله  خانـه  مربیگـری)در 

آبـاد( سـهل 

- مقطعـی بودن اقدامـات در 
جهت جلوگیری از رفتارهای 
آسـیب های  و  خطـر  پـر 
اجتماعـی )در محات هدف 

كرمانشـاه و سنندج(

- نبود بودجه بـرای برگزاری 
كاس های آموزشـی مرتبط  
و  خطـر  پـر  رفتارهـای  بـا 

آسـیب های اجتماعـی

- عـدم همکاری مناسـب 
بهزيستی سـازمان 

محلـی  وجـود  عـدم   -
اوقـات  گـذران  جهـت 
فراغت بـرای نوجوانان )در 
سـنندج( هـدف  محـات 

كیفیـت  سـطح  ارتقـا   -
مـردم  زندگـی 

- كاهش سـطح هزينه های 
خانـوار و افزايش بهره وری 

- ارتقـای تولیـدات صنايع 
دسـتی در محات

- وجـود برنامه هـاي اداره 
كار و كمیتـه امـداد بـراي 
ايجـاد فرصت هاي شـغلي

- امکان گسـترش مشاغل 
خانگـی در بین بانوان

- امـکان كاهش بزهکاری 
و  پرخطـر  رفتارهـای  و 

آسـیب هـای اجتماعـی

سـطح  ارتقـا  امـکان   -
از  محـات  در  امنیـت 
هـای  سـازمان  طريـق 

طـه بو مر

- امـکان ارتقای بهداشـت 
محلـه و خانواده

در  معتاديـن  كاهـش   -
محـات سـطح 

دسـترس  در  يـا  نبـود   -
مرتبـط  آمارهـای  نبـودن 
و  خانگـی  مشـاغل  بـا 
دوره های آموزشـی مرتبط 

بـا آن

- كاهـش افـراد متقاضـی 
بدلیـل عـدم وجـود اطاع 
جهـت  مسـئولین  رسـانی 
برگزاری كاس های مربیگری

بـه  نوجوانـان  گرايـش   -
سـمت رفتارهـای پر خطر 
و آسـیب هـای اجتماعـی 
محلـی  نبـود  دلیـل  بـه 
اوقـات  گـذران  جهـت 

فراغـت

عـدم  تـداوم  احتمـال   -
بهبود در وضعیت سیسـتم 

محـات روشـنايی 

- تـداوم عدم بهـره برداری 
زمین هـای متروكـه و خالی

- احتمـال تـداوم در عـدم 
شناسـايی نقاط جـرم خیز

جدول سوات در زمينه توسعه مهارت های پايه

جدول سوات در زمينه کاهش رفتارهای پرخطر و آسيب های اجتماعی

فرصت                 تهديد قوت                            ضعف                    

فرصت                 تهديد قوت                            ضعف                    
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هـای  وام  اعطـای   -
كـم بهـره  بـا  اشـتغال 

هـای  صنـدوق  وجـود   -
قـرض الحسـنه محلی در 

محـات
صنـدوق  بـودن  فعـال   -
هـای قـرض الحسـنه )در 
محـات هـدف شـیراز و 

سـنندج(
بـرای  وام  اعطـای   -
مسـکن  مختلف  مصـارف 

محـات در 

و  مشـاركت  افزايـش   -
مسئولیت پذيری در محات

نزديـک  ارتبـاط  وجـود   -
سـاكنین  بـا  مسـئولین 
محـات )در محات هدف 

شـیراز(

بیـن  هماهنگـی  وجـود   -
سـازمان های مختلـف )در 

محـات هـدف شـیراز(

از  شـهروندان  حمايـت   -
طرح های اجرايـی در صورت 

اطاع

مالـی  مشـاركت  وجـود   -
فعالیت هـای  در  سـاكنان 
عمرانی محلـه )در محات 

هـدف سـنندج(

- متوقـف شـدن وام  های 
)در  الحسـنه  قـرض 
كرمانشـاه( هدف  محات 

بـودن  مـدت  كوتـاه   -
مهلت بـاز پرداخـت وام ها 
)در محات هدف شـیراز(

نـرخ  بـودن  پايیـن   -
وام  هـا )در محـات هدف 

) ج سـنند
- عـدم ايجـاد تعاونـی)در 
محات هـدف كرمانشـاه 

و سـنندج(

- عـدم توجه بـه نیازهای 
نظـر  و  محلـه  مـردم 

انـان از  خواهـی 

رسـانی  اطـاع  عـدم   -
پروژه هـای  از  مسـئولین 

يـی  جرا ا

- عدم مشـاركت مسئولین 
هـای  طـرح  در  مـردم  و 
توانمند سـازی )در محات 

كرمانشـاه( هدف 

- اطاع رسـانی مسئولین 
در جهـت امـکان دريافـت 

وام
- احتمـال افزايـش وجود 
كـه  اجتماعـی  سـرمايه 
بـه  افـراد  اعتمـاد  باعـث 
نهادهـای مالـی و اعتباری 

د می شـو
بیـن  ارتبـاط  امـکان   -
آموزش هـا و دريافـت وام

- اعطـای وام هـای بانکی 
دوره  بـا  قرض الحسـنه 
بازپرداخـت بلنـد مـدت و 

بهره كـم 
از  اسـتفاده  امـکان   -
مـدل گروه هـای منسـجم 
)پرداخـت وام بـه فـرد در 
مشـترک  تعهـد  و  گـروه 

گـروه(

- ارتقـای حـس تعلـق به 
ن  مکا

- جلب مشـاركت مـردم در 
اقتصادی  حـل مشـکات 

محله

- ارتقـای همـکاری مـردم 
بـا نهادها و سـازمان های 

طه بو مر

پايیـن  حجـم  تـداوم   -
نقدينگـی و گـردش مالی 
تاسـیس  عـدم  دلیـل  بـه 

مالـی موسسـات 
ايفـای  عـدم  امـکان   -
تعهدات به وسـیله نهاد های 

خـاص
افزايـش  امـکان   -
تدريجی بروكراسـی اداری 

وام هـا گرفتـن  بـرای 

- بـی اعتمـادی مـردم به 
برنامه هـای  و  وعده هـا 

شـهر مسـئوالن 

- عدم مشاركت شهروندان 
بدلیـل عـدم اطاع رسـانی 
پروژه هـای  از  مسـئولین 

اجرايی

جدول سوات در زمينه بانك پذيری

جدول سوات در زمينه بانك پذيری

فرصت                 تهديد قوت                            ضعف                    

فرصت                 تهديد قوت                            ضعف                    
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راهبردها و راهكارهای توانمندسازی سكونتگاه های غيررسمی:

 بـا ترسـیم دقیـق جـدول سـوات و با بهـره گیری از تجـارب داخلی و خارجـی در هر يک از زمینـه های مورد بررسـی راهبردها 
و راهکارهايی اسـتخراج شـده اسـت. بخشـی از نتايج حاصل شـده و راهکارهای عملیاتی در زير قید شـده اسـت:

جدول شماره 2: راهبردها و راهکارهای توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی

14 
 

 راهکارها در زمینه ظرفیت سازی نهادیراهبردها و 
 راهکار راهبرد

بهبود وضعیت محالت از 
طریق ظرفیت ها و 

 استعدادهای خود اهالی

 نهادسازی در مقیاس محلی
 نهادسازی و مشارکت از طریق ایجاد تعاونی ها

 انتخاب مدیر محله از سوی مردم محلی
 نهادی مردمیگیری و ایجاد مدیریت محلی به عنوان  شکل

 تشکیل کمیته راهبری محله
های مجری  احداث خانه محالت به عنوان یک سازمان محلی واسط بین اهالی محل و ارگان

 که هدف باال بردن سطح ارائه خدمات به ساکنین را دنبال

حل مشکالت محالت از 
طریق ظرفیت سازی برای 

 شهرداری ها

 شورای محلیهای توسعه محلی توسط  ایجاد سازمان
های فرسوده و اسکان  ایجاد واحد آموزش در خصوص ساماندهی و توانمندسازی بافت

 ها رسمی در شهرداری غیر
 تعامل برای ها شهرداری کارکنان کردن توانمند منظور به آموزشی کارگاههای برگزاری

 آنها نمایندگان و غیررسمی سکونتگاههای ساکنین با سازنده
نهاد هویت بخشی به 

شورایاری از طریق تقویت 
 مدیریت یکپارچه محلی

 تفویض اختیارات بیشتر به شهرداری و شورایاری محالت
 اجرایی محالت -تقویت ظرفیت اداری 

 ها تهیه طرح آموزش شورایاری
بهبود کیفیت حمل و نقل 
عمومی در سطح محالت 
مورد نظر از طریق تعامل 

مردم با سازمان های 
 مربوطه

 و گسترش مسیرهای ویژه دوچرخه سواری ساخت
 های تاکسیرانی و اتوبوسرانی تعمیم برنامه

 تعریض معابر موجود

 حمایت از گسترش فعالیت ساکنان در زمینه ایجاد موسسات اتوموبیل کرایه درون شهری

 راهبردها و راهکارها در زمینه توسعه مهارت های پایه
 راهکار راهبرد

های ورزشی توسعه مهارت 
از سنین پایه از طریق 

 افزایش همکاری با مدارس

 هایی در این زمینه آموزش کودکان به کارهای مشارکتی و ترغیب آنان به بازی
 های ورزشی برگزاری کالس های آموزشی جهت ایجاد نگرشی مثبت نسبت به رشته

 ای بین مدارس در محالت اطراف برگزاری مسابقات دوره
 هایی از درون محالت در زمینه امور ورزشی NGOتشکیل 

 هایی برای تیم های محلی در نظر گرفتن پاداش
 های ورزشی محالت هدف در جهت ارتقای آنان کمک به تیم
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ایجاد فرصت های جدید 
شغلی مرتبط با توجه به 
خصوصیات محالت مورد 

 نظر

 خالقانه آنانهای  همکاری با کارآفرینان برتر و استفاده از ایده
 های ساکنان محالت مورد نظر های آموزشی کارآفرینی با توجه به قابلیت برگزاری دوره

 تعریف مشاغل خانگی جهت اقشار و گروه های مختلف
 برگزاری هفته کارآفرینی در مدارس و تشویق به کارآفرینی

 تجاری سازی ایده های کارآفرینانه و عملی کردن آن
 اطالعاتی از افراد آموزش دیده تشکیل بانک

 های محلی ارائه خدمات مشاوره مراکز کارآفرینی به مراکز تامین اجتماعی و کاریابی
 شناخت ظرفیت های صنایع دستی بومی و رایج در منطقه

 های خاص های صنایع دستی ثابت و یا سیار و به صورت ادواری در مناسبت ایجاد بازارچه
 راهکارها در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعیراهبردها و 

 راهکار راهبرد

افزایش سالمت و بهداشت 
عمومی از طریق اطالع 

 رسانی به گروه های مختلف

 ها از سوی مراکز بهداشت برگزاری برنامه های آموزشی مستمر برای خانواده
 ایجاد مراکز مشاوره دائمی در محل

 رایگان به محالت مورد نظراختصاص پزشک 
های  ایجاد کارگروه های دانش آموزی برای پژوهش در زمینه رفتارهای پرخطر و بیماری

 منتج از آنان همانند ایدز

مقابله با رفتارهای پرخطر و 
جلوگیری از آسیب های 

اجتماعی از طریق سازمان 
 های ذیربط

ها  و یا آموزش افراد معتاد و نظافت آن د مراکزی برای ارائه سرنگ رایگان به معتادیناایج
 دهد. می تواند تاثیر رفتارهای پرخطر را کاهش

 شهرداریهای پلیس برای پیشگیری، مهار و کاهش جرائم در تعامل با  احداث ایستگاه
 های ترک اعتیاد توسط سازمان بهزیستی تسهیل در صدور مجوز برای احداث کمپ

 ها های ساکن این بافت در همه خانوادهتوزیع سبد کاالی بهداشتی 
شود  ها در آن دیده می هایی که این گونه رفتارها و آسیب شناسایی رفتارهای پرخطر و مکان

 (Guide Tourاز طریق نوجوانان )
بهبود کیفیت های زیست 
محیطی با بهره گیری از 

 پتانسیل های محالت هدف

 های شهریاجرایی نمودن برنامه منظم گردآوری زباله 

 آموزش جداسازی زباله ها از مبدا

افزایش امنیت محیط از 
طریق رویکرد طراحی 

(CPTED) 

 بهبود روشنایی معابر در جهت کاهش جرم و جنایت در شب 
 بهبود وضعیت کف سازی معابر

 های خالی و یا بناهای متروکه های جدید در زمین تعریف کاربری
ایمن سازی تمامی پنجره های رو به خیابان )البته این ایمن سازی نباید باعث اختالل در 
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 نمای ساختمان و کیفیت محیط شود(
ها به گونه ای که تا حد امکان در هیچ ساعت شبانه روز فضاهای  ترکیب و اختالط کاربری

 عمومی بدون فعالیت و خالی از جمعیت نباشند
 در زمینه آموزشراهبردها و راهکارها 

 راهکار راهبرد

ارتقای سطح فرهنگی 
ساکنان از طریق 

 های ذیربط سازمان

 برگزاری دوره های آموزش شهروندی برای ارتقای حقوق شهروندان
 ایجاد مراکز مهارت آموزی در کنار تحصیل

 های فرسوده های مختلف سنی برای تغییر نگرش نسبت به بافت آموزش مردم در گروه
 مبدل ساختن شهروندان به تسهیلگران

مجاب نمودن سازمان های 
دولتی برای تامین بخشی 
از نیازهای مردم به وسیله 

 های تشویقی سیاست

 ایجاد حس نیاز به مشارکت افراد محلی

 واگذاری اسناد مالکیت به تمامی ساکنان تا پایان یک دوره زمانی مشخص

 پذیری راهبردها و راهکارها در زمینه بانک
 راهکار راهبرد

رفع مشکالت موجود به 
وسیله تسهیل سرمایه 
 گذاری ساکنان در محله

 توجه بیشتر به قواعد و قوانین اعتبارات خرد و نه قوانین و مقررات بانک
 ضمانت وام گیرندگان فقیر توسط خودشان

 مالیآگاهی رسانی به ساکنان در خصوص چگونگی اقدام برای دستیابی به منابع 
 متناسب کردن وضع عوارض هر محل با میزان درآمد و تولیدات

ایجاد سرمایه گذاری های 
محلی از طریق افزایش 

تمایل اهالی محل در زمینه 
 سرمایه گذاری

 تدوین بودجه مشارکتی
 ها و بخش خصوصی توسط بخش دولتی های اعطایی بانک بیمه کردن وام

بر زنان و ارائه خدمات مالی به آنانتمرکز بیشتر موسسات مالیه خرد   

تعریف فرصت های جدید 
سرمایه گذاری مرتبط با 
 توجه به استعداد محالت

 آموزش ساکنان جهت راه اندازی مشاغل کوچک و زود بازده
شناسایی افراد دارای مهارت در حرفه یا صنایع دستی خاص و تشویق آنان به منسجم شدن 

 ها NGOدر قالب 

های اقتصادی  فعالیتانجام 
در محالت از طریق جلب 

های تولیدی و توجه به ایجاد تعادل بین  ها به فعالیت های پرداخت یارانه شفاف کردن شیوه
 ها مناطق مختلف در پرداخت یارانه

 های خودیار( استفاده از مدل پرداخت وام به گروه و تعهد مشترک )مدل گروه
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های  توجه و تشویق بخش
 مختلف

 های واقعی و مشخص برای خرید صنایع دستی از ساکنان تعیین قیمت

 راهبردها و راهکارها در زمینه مشارکت
 راهکار راهبرد

افزایش تعامالت اجتماعی 
در سطح محالت به وسیله 
 افزایش حس تعلق ساکنان

 احترام به عقاید جوانان در عرصه مشارکت و تصمیم گیری برای محالت
آموزش از طریق بهره گیری از نیروهای محلی و ساماندهی آنان در فضاهای افزایش شاخص 

 آموزشی محلی
 برگزاری جلسات رسیدگی به اعتراضات مردمی

 ارائه توضیحات کامل و جامع در مورد پروژه در حال انجام به مردم
 قابل مشاهده بودن نتایج طرح

توجه بیشتر خصوصیات 
ساکنان با توجه به آداب، 

 رسوم و سنت آن ها

 توجه به دانش بومی و محلی

 های مختلف ساکن در محالت ها و قومیت اطالع رسانی در مورد فرهنگ

ها  مشارکت سایر سازمان
در زمینه رسیدگی به امور 

مورد نظر از طریق  محالت
 مردم تقویت تعامالت با

 های مورد نظر ( و ساکنین محلهCBOهای اجتماع محور ) تاکید بر مشارکت سازمان
 ها ها و برنامه اطالع رسانی در مورد طرح

 تشکیل نمایشگاه در یک مکان عمومی
 تشکیل کمیته امنیت محلی

ها در  NGOجلب مشارکت 
زمینه فعالیت های مختلف 

 با توجه به اهداف آن ها

 ها NGOهای محلی و خدمات رسانی به این  NGOتشویق مردم برای تشکیل 
 های فعال در منطقه و تشکیل جلسه با آنان NGOبررسی و شناسایی 

 ها جهت ایفای نقش تسهیلگران محلی و کمک به مشاوران طرح NGOبهره گیری از توان 
 ایجاد گروه های همیار زنان سرپرست خانوار

 ها در حوزه های تخصصی با توجه به نیازهای محله NGOهدایت 

همکاری تقویت مشارکت و 
میان ساکنان در جهت رفع 

 مشکالت محالت

 در برنامه ریزی ها به کودکان و نیازهای آنان توجه
 ( در محالتFocus Groupهای متمرکز ) برگزاری نشست

 ها های بصری در این گونه بافت توجه به مبلمان شهری و ایجاد زیبایی
 مالقات با شهردار و مسئوالن و نامه به شهردار

 ارائه امکانات خدماتی و رفاهی برای بانوان
 

 نتیجه گیری:

4 Creteria
5 Indicators



20

41
-4

ه2
مار

ش

19 
 

 ارزیابی محالت پایلوت سه شهر بر اساس معیارها و شاخص ها: 3جدول شماره 

 محالت پایلوت 
 سنندج کرمانشاه شیراز شاخص )سنجه( مطرح کننده معیار ردیف

 محمد یونس توجه به توانمندسازی اقتصادی 1

 - - ** بانک پذیر کردن اجتماع محلی
 * * * اعطای وام برای مصارف مختلف مسکن

 - - ** ایجاد تعاونی ها
 - * - کنترل مشاغل غیررسمی و غیرقانونی

ساکنان در زمینه فرآیند برنامه ریزی و طرح مشارکت  2
 - ریزی

Focus Group ** ** * 
 * * ** نظرسنجی

 ** ** ** دارا بودن حق اعتراض

 UNDP توانمندسازی در جهت کاهش مخاطرات طبیعی 3
 - * - بهسازی مسکن

 - * - مقاوم سازی مسکن

 اهداف توسعه هزاره کاهش فقر 4
تحت پوشش کمیته  کاهش تعداد افراد

 امداد
** * - 

 * * * کارآفرینی

 - توجه به توانمندسازی کالبدی 5

 * * * افزایش خدمات پایه

 * * ** کاهش شعاع دسترسی

 * * ** افزایش سرانه ها

 - - - کیفیت ساخت فضاهای خدماتی

نتيجه گيری:
معیارهـا  و شـاخص هـا  ابزارهايـي بـراي تعريـف، پايـش و ارزيابـي در موضوعات مختلـف، از جمله شهرسـازی می باشـند. با 
تاكیـد بـر معیارهـای مشـخص می تـوان  میـزان موفقیت توانمندسـازی سـکونتگاه های غیر رسـمی محات هدف بر اسـاس 
اجتمـاع محـوری و بـا تأكیـد بـر مشـاركت های مـردم، را مـورد قضاوت قـرار داد. هـر معیار از چندين شـاخص كمـی و كیفی 
جهـت انـدازه گیـری و پايش تشـکیل شـده تـا اثرات توانمندسـازی مشـخص و معین شـود. انواع كلـی معیارها در سـطح ملي 
تقريبـا بـرای تمامـی مناطـق يکسـان اسـت. امـا تنـوع و تعداد شـاخص هـاي آن هـا در مقايسـه با يکديگـر متفاوت هسـتند. 
شـاخص هـا ماهیتـا كمـي، كیفـي و حتي تشـريحي هسـتند. پايـش و ارزيابـي معیارها و شـاخص هـاي توانمندسـازی اجتماع 
محـور، بـه تصمیـم گیـران، برنامـه ريـزان و همچنین سیاسـت گـذاران ملي كمک مـي نمايد كه در جهت رسـیدن به شـرايط 

مطلـوب بـه طور صحیـح قـدم بردارند.
بـر طبـق ايـن معیارهـا و شـاخص هـا، محـات پايلـوت نـام بـرده شـده در سـه شـهر شـیراز، كرمانشـاه و سـنندج بر اسـاس 
مصاحبـه هـای رو در رو و تلفنـی بـا مسـئوالن، مجريـان، اسـاتید، صاحـب نظـران و نمايندگان مـردم و همچنین مشـاهدات و 
برداشـت هـای میدانـی از وضـع موجـود مـورد ارزيابـی قـرار گرفته اند كه در جدول شـماره 3 نشـان داده شـده اسـت. الزم به 
ذكـر اسـت نمـاد ** بیانگـر كامـا مثبـت بودن شـاخص مـورد نظر )4 امتیـاز(، نمـاد * بیانگر مثبت بودن شـاخص مـورد نظر 

)2 امتیـاز( و نمـاد - بیانگـر منفـی بـودن شـاخص مـورد نظر )بـدون امتیاز( می باشـد.

جدول شماره 3: ارزيابی محات پايلوت سه شهر بر اساس معیارها و شاخص ها



21

41
-4

ه2
مار

ش

20 
 

 پرویز پیران توجه به مشارکت و تعامل مردم و متخصصین 6
 * * - مختلف متخصصان گروه های

وجود مکانی جهت تعامل مردم و 
 متخصصان

- * * 

توجه به بهداشت محیط و حفظ محیط زیست و فعال  7
 WHO سازی جامعه

 - * ** بهبود جمع آوری زباله
 * * * بهداشت فردی و اجتماعی

 * * ** استقرار پایگاه بهداشت
 * * ** استقرار اورژانس اجتماعی

 * * ** بهبود امکانات ورزشی
 * ** ** دفع آب های سطحی
 ** ** ** بهبود سیستم فاضالب

توجه به گروه های مختلف اجتماعی در فرآیند  8
 توانمندسازی

 نوید سعیدی رضوانی
وجود برنامه های توانمندسازی خاص 

 برای بانوان، کودکان، جوانان و سالمندان
* * - 

 - ساکنان در مدیریت بهسازیمشارکت  9

NGO  ها وCBO ها * - - 
 - - ** وجود خانه محله

 - * * وجود شوراها و شورایاری های منتخب
 - - - وجود نهادهای سنتی

 ** - * نظارت شهروندان
 - - - وجود خانه های مشارکت فرهنگی - توجه به توانمندسازی فرهنگی 11
 - - ** وجود دوره های کارآفرینی مظفر صرافی زمینه مهارت های پایه و کارآفرینیسازی در دتوانمن 11

21 
 

 - - * پوشش کمی شرکت کنندگان در دوره ها

 - توجه به توانمندسازی اجتماعی 12
 * * * کنترل آسیب های اجتماعی

 - - * سواد آموزی ساکنان
 * * * کاهش رفتارهای پرخطر

 - مردم و مسئوالن توجه به آموزش 13

 - - ** وجود مکانی جهت آموزش مردم
 - - ** تنوع کالس های آموزشی
 - - * تعداد شرکت کنندگان

 ** ** * وجود کارگاه های آموزشی برای مسئوالن
 ** ** ** اعطای وام یارانه ای UN-Habitat توجه به توانمندسازی ساکنان در زمینه مسکن 14

 
 22 12 121 (111دست آمده )از نمره به 

 32 33 13 درصد نمره به دست آمده
 

 

نتايـج حاصـل از امتیازدهـی معیارهـا و شـاخص های مشـخص گواه بر عملکرد بسـیار مثبت طرح های توانمندسـازی در شـهر 
شـیراز بـوده اسـت. بی شـک هدفمندی برنامـه ها در اين شـهر و وجود مديريت يکپارچه و مشـاركتی و هیـات امنای محلی در 
سـطح محات شـهر شـیراز سـبب شـده مشـکات شناسـايی شـده توسـط هیات امنای محلی با مشـاركت مردم محلی مرتفع 
گـردد. از سـوی ديگـر ويژگـی برتـر ايـن شـهر را كه مـی توانـد در موفقیت برنامـه های توانمندسـازی بسـیار موثر بوده باشـد 

مـی تـوان خانـه محلـه دانسـت. با وجود ايـن خانه هـا از پراكندگی اقدامات كاسـته شـده و نتايـج بهتری حاصل مـی گردد.
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فهرست منابع:
- آخونـدی، عبـاس و همـکاران، نیازسـنجی آموزشـی شـهرداری ها بـه منظـور بهسـازی سـکونتگاه های غیررسـمی در ايـران؛ مطالعـه موردی: 

بندرعبـاس، تبريـز، زاهدان، سـنندج و كرمانشـاه، نشـريه مديريت شـهری و روسـتايی، شـماره 27، سـال نهـم،1390.
- اسـماعیلی، نازنیـن، بررسـی و ارزيابـی تاثیـر كیفیـت محیط بر میزان جرايم شـهری، پايـان نامه برای دريافت درجه كارشناسـی ارشـد، راهنما: 

دكتر محمد شـیخی، مشـاور: دكتر نويد سـعیدی رضوانی، دانشـگاه آزاد اسـامی واحد تهران مركز، تهران، 1388.
- بوچانی، محمدحسین، دموكراسی محلی، انتشارات قديانی، 1391.

- بینقی، تقی و محمود سعیدی رضوانی، مخاطب شناسی آموزش های ايمنی، مجله شهرداری ها، شماره 10، سال اول.
- پامر، جانل، كانون تمركز شراكت ها، ترجمه: حمید خادمی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور، 1390.

- پناهـی، حمیـد و ديگـران، افزايـش احسـاس امنیـت شـهروندان شـهر ری با اجرای طـرح مبارزه بـا اراذل و اوبـاش، فصلنامه مطالعـات امنیت 
اجتماعی، شـماره 12، تابسـتان 1389.

- دريسکل، ديويد، ايجاد شهرهای بهتر با كودكان و جوانان، ترجمه: مهرنوش توكلی و نويد سعیدی رضوانی، انتشارات ديبايه، 1386.
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