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چكيده:

واژگان كليدي:
ساماندهي ،توانمندسازي ،سكونتگاههاي نابسامان ،رويكرد ارزشگرايي ،برنامهريزي شهري.
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در س��الهاي اخير ،رويكرد مثبتي براي چاره جويي س��كونتگاههاي نابس��امان در بافت هاي فرس��وده و
س��كونتگاههاي غيررسمي اتخاذ شده اس��ت ولي براي حركت از تفكر پروژه -محوري بهسمت اجتماع-
محوري نيازمند رويكردي اس��ت كه با اصول محلههاي اين بافته��ا و برنامه ريزي محله مبنا براي آنها
تطابق داشته باشد .از اين رو رويكرد ارزشگرايي در برخورد با اين محالت مي تواند راهگشا براي تضمين
مسير برنامه ريزي شده براي ساماندهي و توانمندسازي محالت نابسامان باشد.

مقدمه:

سكونتگاههاي نابسامان ديگر مختص شهرهاي بزرگ يا ناشي از مهاجرت روستاييان به شهر نيست .بافت
فرس��وده و سكونتگاه غيررس��مي به درون بافت شهرهاي حتي زير صد هزار نفر نيز كشيده شده است و
چه بس��يار ساكنيني كه فقط به سبب فقر مالي در اين سكونتگاهها ساكن هستند و كساني كه به سبب
حس تعلق ،حاضر به خروج از آن نيستند" .همچون تمامى اجتماعات بشرى ،اكثريت چشم گير ساكنان
اين گونه اجتماعات نيز ،زحمتكش��انى شريفاند كه از بام تا شام به دنبال لقمهاى نان روان كه نه ،دوان
اند" (پيران.)17 : 1387 ،
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رويكردي كه در حال حاضر طرح هاي ساماندهي سكونتگاه هاي نابسامان در شهر هاي كشور به دنبال
تحقق آن ميباش��ند ،رويكرد توانمندسازي اس��ت .از اهداف اصلي اين طرحها عالوه بر ظرفيتسازي در
مديريت ش��هري ،توانمندس��ازی اجتماعات این سکونتگاهها ميباش��د" .رويكرد توانمندسازي به همراه
سياس��ت هاي ارتقاء و بهس��ازي محيط به دنبال ايجاد تغييراتي اصولي در فرايند اس��كان گروههاي كم
درآمد شهري است .در اين فرايند بر پايه منابع و ظرفيتهاي موجود در اجتماعات محلي و در پيوند با
سياستهاي كالن توسعه ملي ،ساختاري ايجاد ميگردد كه عمال مردم كم درآمد نيز توان الزم را جهت
همراهي و اجراي پروژههاي مورد نياز خود داش��ته باشند و در اين رويكرد ،بحث مهندسي ساختمان به
مهندسي اجتماعي تغيير يافته و تالش ميشود تا با ظرفيت سازي و ايجاد نهادهاي مربوطه (غيردولتي)
و افزاي��ش توانمن��دي هاي گروه هاي اجتماعي ( از طريق برنامههاي آموزش��ي ،بهداش��تي ،اجتماعي و
اقتص��ادي) زمينه الزم جهت تحقق اهداف و برانگيختن انگيزشهاي توس��عهاي براي س��ازماندهي امور
تصميم سازي و تصميم گيري به سطوح محلي جامعه ،فرايند اجراي پروژهها ،از طريق راهبرد واگذاري
اختيار ،هر چند ممكن به نيازهاي محلي نزديك شده و استمرار پيدا نمايد" (رفيعيان.)271 : 1382،
ولي ساماندهي و توانمندسازي اين سكونتگاهها بايد فراتر از ديدگاه پروژه محوري مبني بر نيازسنجي و
دستورات از باال و حتي اجتماع محوري مبتني بر سرمايه اجتماعي بلكه "به حرمت آنان كه از رنجشان
نان مى خورند"(پيران ،)16 :1387 ،با ديدي ارزشگرايي ،برنامهريزي از پايين تا باال ،رونق توسعه محله
و خودتوسعهاي ساكنين را مد نظر قرار داد.
ساماندهي و توانمندسازي مستلزم شكلگيري روابط بين ساكنين و محيط محله با نهاد دولتي و مسئول
و نهادهاي مردمي و س��منها (س��ازمان هاي مردم نهاد) است .براي اس��تمرار ،انعطاف پذيري ،پويايي و
حداكثر كارآمدي مداخالت در جهت پيش برد اهداف اجتماع محوري ،شناس��ايي ارزشهاي موجود در
اين عناصر و آگاهي از تاثير روابط بين آنها بر اين ارزشها ضروري است.
ارزش گرايي در برنامه ريزي شهري:

آنچه كه شهرس��ازي و معماري دوره گذشته را از شهرس��ازي و معماري معاصر به معناي عام آن جدا و
متمايز ميكند و آنچه كه باعث سربلندي ،شهرت ،ماندگاري و پايداري و كسب احترام براي شهرسازي و
معماري گذشته شده ،ارزشهاي نهفته در آن است كه مبتني بر دانايي است و آنچه كه در شهرسازي و
معماري معاصر توانسته خود را بنماياند و هم ارزش نمونههاي مشابه گذشته خود نشان دهد ،بهرهگيري

از دانايي و مبتني بر ارزشها بوده است .شرط پايداري و تداوم؛ دانايي است چه دانش باشد ،چه معماري
و چه ادبيات .آنچه مبتني بر دانايي باش��د ،پويا و پايدار اس��ت؛ چرا كه به ارزشها احترام ميگذارد و در
جهت تكامل و تعالي حركت ميكند.
ارزش��گرايي در برنامهريزي شهري به دنبال "تثبيت (سنتپذيري) وضع موجود"" ،تعديل (سنتسازي)
ي��ا بهبود وضع موج��ود"" ،تغيير(سنتش��كني) يا ايجاد ش��رايط مطلوب" بر مبن��اي "ارزش-مداري"،
"ارزشگذاري" و "ارزشآفريني" در تكامل روندي از "عقل"" ،دانايي"" ،فرهنگ"" ،شهر" و "تمدن" است.
ارزش مداري:

ارزش مداري به معناي تفكر و انديش��ه بر مبناي ارزشهاي اصلي و مبنايي و حركت بر مدار آنهاس��ت.
جامعه ايراني ارزشهاي خود را بر مبناي تفكرات الهي و اعتقادات ديني بنيانگذاري كرده است و بنابراين
بر هيمن مدار حركت و هدف گذاري و برنامهريزي خود را انجام ميدهد.
ارزش گذاري:

ارزش آفريني:

ارزش آفريني خلق ارزشهاي نوين بر مدار ارزشهاي اصلي و بنيادي اس��ت .تفاوت خالقيت در جامعه
ايراني -اس�لامي با جامعه غربي همين جاس��ت .مبناي اعتقادي ارزش آفريني در جامعه ايراني ارزشها،
اصول و اعتقادات برگرفته از مكتب اسالم است .مكاتب فكري نظير مكتب اصفهان ،شيراز ،تبريز ،تهران
و يا خراسان عليرغم داشتن تمايزاتي به دليل نمود سرزميني متفاوت ،در اصل با هم تشابه و با يكديگر
هم ريشهاند .جامعه پيشرو و در حال تكامل و تعالي همواره به ارزشآفريني براي رفع نيازهاي روزافزون
و جديد خود نياز دارد.
نمودار  : 1ارزش گرايي در برنامه ريزي شهري
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معن��اي ارزش��گذاري احترام به ارزشهاي موجود هر جامعه اس��ت ،تا آنجا ك��ه از اصول عدول نكرده و
ارزشهاي مبنايي را خدشهدار نكند .چه بسا كه بسياري از ارزشهاي موجود يك جامعه كوچك در جهت
ارزشهاي اصلي و همخوان با آن باشد و يا حتي هم ريشه باشند اما نمود محلي آن در طي زمان شكل
ديگري گرفته ولي تشابه محتوايي وجود دارد.

ارزشگرايي در توانمندسازي سكونتگاههاي نابسامان:
در دهه های اخیر با طرح دیدگاه توس��عه پایدار اجتماعات محلی و گس��ترش رویکردهای شهرس��ازی
نوین  ،واحدها یا س��لولهای شهری در قالب محلهها و توجه دولتها به ایجاد بسترهای مشارکتی برای
افزایش تأثیرگذاری س��طوح پایین تر و ابعاد ملموس زندگی شهری اهمیت یافته است .بر همین اساس
مفهوم برنامه ریزي محله -مبنا مطرح میش��ود که ش��امل دو نگرش نیاز -مبنا و دارایي -مبنا اس��ت.
نگرش نیاز -مبنا نیازهاي هر اجتماع محلی را مبنایی براي توسعه آن قرار میدهد درحالی که در نگرش
دارایی -مبنا منابع انس��انی ،کمیت و کیفیت روابط و مش��ارکت س��اکنان محالت ،در قالب سرمایههاي
اجتماعی و هم چنین س��رمایه-های کالبدی محله ،ابزار و عواملی برای توس��عه محله به حساب میآیند
(مسعود و معززي.)64 : 1391 ،
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رويكرد نيازمبنا نيازها و مشكالت را حل ميكند بدون اينكه مردم را وارد چرخه برنامهريزي و مشاركت
در س��اخت كند .رويكرد دارايي مبنا رويكردي جامع نگر اس��ت كه س��عي دارد عالوه بر اينكه نيازها و
مش��كالت س��اكنين را حل كند اين كار را با مش��اركت و اس��تفاده از داراييهاي محله و س��اكنين آن
را ب��ا برنامهري��زي از پايين به باال و روش��ي فرايندگرا انج��ام دهد .رويكرد نيازمبنا ع��دم كارايي آن در
سكونتگاههاي نابسامان اثبات شده است .رويكرد دارايي مبنا كه مبتني بر مباني نظري سرمايه اجتماعي
شكل گرفته است؛ مورد تاكيد در تئوري هاي غربي بوده است و مباني نظري جديد كشورمان در برخورد
با پديده سكونتگاه نابسامان شهري نيز به اين جهت رفته است و سعي در بوميسازي اين مفاهيم دارد.
رويكرد نياز -مبنا:
در رويك��رد نياز -مبنا ،معضالت محالت كم درآمد و نابس��امان ش��هري ،تمام حقيق��ت موجود در آنها
تلقي مي ش��ود و نيازها ،كاستيها و مش��كالت اجتماع محلي ،مبنايي براي توسعه قرار ميگيرد .بودجه
و امكانات مالي را به جاي س��اكنين به سمت فراهمكنندگان خدمات هدايت ميكند و روابطي كه باعث
دخالت عوامل خارجي ميش��وند؛ اهميت پيدا ميكند نه روابط محلهايها با هم .اس��تراتژي نياز -مبنا
فقط ميتواند بقاء را تضمين نمايد و از آنجا كه انرژي تمام اجتماع محلي را مورد استفاده قرار نميدهد،
هرگز منجر به تغيير جدي يا توسعه اجتماع محلي نخواهد شد(مسعود و معززي )65 :1391،به نقل از
( .) Kretzman et al, 1993

" نتايج منفي ،ناكارآمدي رويكرد نيازمبنا را به تدريج نمايان س��اخت و زمينه را براي توجه به توس��عه
متمركز بر ظرفيت ها و داراييهاي اجتماع محلي فراهم كرد" (مس��عود و معززي)65 : 1391،به نقل از
(رحيمي.)44 :1388 ،
رويكرد دارايي -مبنا:
در رويكرد دارايي مبنا ،سياست هاي دارايي مبناي مردمگرا كه بر توانمندسازي به جاي استحقاق تاكيد

دارد ،هم از مشاركت داوطلبانه و هم از مكان مبنا بودن آن نشأت ميگيرد و اين مسئله بر جامعيت آن
داللت دارد .از طرفي سياس��تهاي دارايي مبناي مكانگرا به دليل تاكيد بر اهميت س��رمايه كالبدي در
توسعه اجتماع محلي و استفاده از آن به عنوان ابزاري براي افزايش سرمايهاجتماعي واجد اهميت ابزاري
است (رضازاده و همكاران )42 : 1392 ،به نقل از (عارفي.)1380 ،
رويكرد ارزشگرايي:

در واقع بحث بر س��ر اينست كه دارايي (سرمايه اجتماعي و سرمايه كالبدي) محالت نابسامان شهري را
بايد به مدار توس��عه اقتصادي آورد و ش��هروندان تهيدست را كنشگران توسعه اجتماعي دانست .در اين
نگاه ،ش��يوة حكمروايي اهميت دوچندان مييابد تا ظرفيته��ا و منابع دروني اين اجتماعات را به ياري
منابع بخشهاي دولتي /عمومي ،خصوصي و جامعة مدني به توانمندس��ازي و در نهايت توس��عه پايدار
اجتماعات مبدل سازد (صرافي )9 : 1387 ،به نقل از ( )UN- HABITAT,2003براي دستيابي به توسعه
پايدار در اين اجتماعات اصول زير كه در بردارنده اصول رويكرد ارزشگرايي است؛ قابل ارايه است:
توسعه با تكيه بر ارزشمداري ،ارزشگذاري و ارزشآفريني بهواسطه شناخت ارزشهای گوناگون نهفته
یا جاری (پنهان یا آشکار) در اين اجتماعات ( اجتماعي و فرهنگي ،معنوي و مذهبي ،محيطي ،كالبدي،
اقتصادي و تاريخي)
اشتراك گذاري توسعه با احترام به مردم ،محيط ،عقايد و آداب و رسوم ،ارزشها و سرمايه گذار
فعاليت بالفعل و بالقوه محالت با توجه به هويت ،مزيت و نقش (شخصيت) آن
رويكرد مداخله مشاركتي و ارزشگرا در برنامههاي ساماندهي و توانمندسازي
رفع موانع ،توجه به تهديدها ،كنار زدن تنگناها و ترميم و بازسازي آسيبهاي اين محالت
استفاده از امكانات ،بهكارگيري مزيتها؛ شكوفا كردن قابليتها و شناسايي فرصتهاي محالت
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رويك��رد ارزشگرايي حركت بر مدار دانايي اس��ت كه س��رمايههاي اجتماع��ي و كالبدي و حتي طبيعي
را تبدي��ل ب��ه ارزش و ارزشهاي اجتماع را تبديل به دارايي ميكن��د .در اينكه بايد داراييهاي محله را
ش��ناخت و در جهت پيش��برد اهداف توس��عه محله آنها را به كار گرفت تا با مش��اركت ساكنين ،اتكا به
ظرفيتهاي محلي و نقش آفريني گروههاي ذينفوذ ،فرايند توس��عه را پيش برد بحثي نيست .ولي بايد
از اين نگاه-كه با اس��تفاده از داراييهاي محلي ميتوان موجبات س��اماندهي در محيط و توانمندس��ازي
س��اكنين را محقق كرد -عبور ش��ود و به اين نگاه رس��يد كه داراييها زماني در توسعه محلي بيشترين
كارايي را خواهد داش��ت كه منطبق با ارزشهاي موجود ،بيدار كننده ارزشهاي نهان و منفعل جامعه،
امانتدار ارزشهاي مورد اس��تفاده ،مراقبت از كاس��تي و نابودي آنها و هوشيار در تبديل اين ارزشها به
همديگر و يا به ثروتهاي ارزشمند ،باشد.

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ : 2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺭﺯﺷﮕﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

نمودار :  2برنامه ريزي ارزشگرا در ساماندهي و توانمندسازي سكونتگاه هاي نابسامان
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ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ

ﺍﺭﺯﺵ ﻣﺪﺍﺭﻱ

ﺍﺻﺎﻟﺖ

ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻥ

ﺧﻼﻗﻴﺖ

ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭﻱ

ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ

ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ

ﺷﺮﺍﻛﺖ

ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻟﺒﺪﻣﺤﻮﺭ

ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻱ

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
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مفهوم توس��عه داراي��ي -مبنا از تفكرات ماديگراي��ي دنياي غرب پيروي ميكند ول��ي در فرهنگ اين
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ -ﻣﺒﻨﺎ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﻱﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻏﺮﺏ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻦ
است و بر آن
س��رزمين و اصول ديني ما ارزشگرايي اس��ت كه در شهرس��ازي و معماري مورد نظر بوده
ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﺍﺭﺯﺵﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ
جاي نقش��ه
ش��د به
دادهﺟﺎﻱخواهد
توضيح
ﻣﻔﺼﻞبه طور
رويكرد كه
اينﺍﻳﻦرو در
ش��ده
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ
ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺮﺩﻥ
ﺷﺪ ﺑﻪ
مفصلﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ
اينﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
از ﺩﺭ
اس��ت .ﺭﻭ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
تاكيدﺷﺪﻩ
محله
شود.
نقشه م
مردمان آن
اي كه
ﺷﻮﺩ.تبديل
اس��تﻣﻲكه
ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱاين
داراييها،
ﻧﻔﺲ ﺩﺭ
ﻋﺰﺕ
ﺩﺍﺭﺍﻱ
ي ﺁﻥ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ
به ﻛﻪ
ﻣﺤﻠﻪﺍﻱ
محلهﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ارزش��هايﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
نيازهاﻫﺎ،وﺍﻳﻦ
كردنﺩﺍﺭﺍﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ
قبالﺍﺷﺎﻥ
شهرونديﺟﺎدرﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ
انجام ﻗﺒﺎﻝ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ ﺩﺭ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ
عزتﻣﺎﻟﻲ ﻭ
دارايﻧﺪﺍﺭﻱ
حقوق به جا ماندهاشان
احقاق
تعهدات
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕو آماده
نداري مالي
نفس در
3
هستند .1.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ
F2

ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﻣﻴﻄﻠﺒﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ

برنامهريزي از باال به پايين و از پايين به باال كه يك مس��ير خطي را طي ميكرد تبديل به يك مس��ير
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ،ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍ
ﺗﺤﻮﻻﺕارتباط با
هس��تندﻭ كه در
رف��ت و برگش��تي از پايين تا ب��اال را ميطلبد و اين محالت همچون نظامي باز
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎﻥ ﺍﺩﺍ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
محي��ط و روابط بي��رون به حيات خود ادامه ميدهند و دادن انگيزه و اعتمادس��ازي از بيرون ،حركت و
ديد ﻣﻲ
خواهندﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
شهروندانيﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭﺍﻣﻲ
بهﺑﻮﺩﻩ
ﻛﺎﺷﺎﻥ
خواهدﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ
نتيجهﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ
ﺷﺮﺍﻓﺘﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪازﺁﻥ ﻭﺍﻡ
اينﻛﻪ ﺑﺎساكنين
ﺷﺨﺼﻲازﺩﺭباال
داد .نگاه
درون را
شكوفايي
كه حقوقشان
ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮﻁ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ
تحوالت توانمندسازي و برعكس باشد و اين مبناها
محيط بايد
تحوالت
اس��ت و
ادا نش��ده
برايﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ.
مبناييﺷﺨﺺ
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻡ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻭﺍﻡ
ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
رو به توسعه هستند؛ از اين رو توجه به مبناي شروعهاي پيدرپي ،ارزشگذاري را در پي خواهد داشت.
ارتباط بين بازيگران اين عرصه روي اعتباربخشي و اعتمادسازي به اين محالت ميچرخد و ارزشنگري
كه ميخواهد ارزشآفريني را محقق س��ازد ،بر برقراري تعادل بين سياس��تهاي مردم مبنا و مكان مبنا
تاكيد دارد.
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 -1نمونه آن وام شرافتي است .پايه گذار اين وام شخصي در كاشان بوده كه با همكاري گروهي وامي را به شخص نيازمند ميدادهاند اما هرگز آن را بازپس
نميگرفته اند بلكه ش��رط و الزام دادن اين وام آن بوده كه وام گيرنده پس از دارا ش��دن به ش��خص نيازمند ديگري وام بدهد .اين وام سالهاست كه در شخص
ميچرخد.

جدول  : 1مقايسه رويكرد نياز -مبنا و دارايي -مبنا با رويكرد ارزشگرايي

رویکرد دارایی-مبنا

رویکرد نیاز-مبنا
 شناسایی نیازها و مشکالت (نقشهکردن نیازها)
 نگاه به محله به چشم یک مشکل عدم توجه به انتفاع حداکثرشهروندان
 -برنامه ریزی از باال به پایین

رويكرد ارزشگرايي

 کشف داراییها و ظرفیتها (نقشه  -رسيدگي به نيازها در قبال هزينهشدن از داراييهاو ظرفيتهاي محلي (نقشه كردن ارزشها)
کردن داراییها)
 -محله واجد داراییها و پتانسیل ها

 محلهاي كه ميخواهد در حل مشكالت سهيمباشد( .شراكت در امور بهسازي محله)

 توجه به حقوق شهروندان به عنوان  -رسيدگي به حقوق ساكنين در قبال انجام تعهداتصاحبان اصلی
شهروندي
 برنامهريزي از پايين تا باال (تركيب عدم تمركز با برنامهریزی از پایین به باالمردم ساالري)

 وابستگی کامل به کمکهایخارجی

 -خودکفایی و خالقیت

 دادن انگيزه و اعتمادسازي از بيرون و حركت وشكوفايي از درون

 نگاه به شهروندان به عنواندریافت کننده کمک

 نگاه به شهروندان به عنوان یاریرساننده در برنامهریزی

 شهروندان به عنوان حامالن ارزشها وآفرينندگان ارزشها

 -پیامدگرا

 -فرایندگرا

 -مبناگرا

منبع :نگارندگان و با اقتباس از (مسعود و معززي)66 :1391،

ارزش هاي محلي:
هر اجتماع محلي مجموعهاي از ارزشهاي نهفته يا جاري (پنهان و آشكار) را در خود دارد .اين ارزشها
در راس��تاي بهبود كيفيت زندگي افراد در محيط زندگي ش��كل گرفتهاند در ابعاد مختلف قابل بررس��ي
هستند .اين ابعاد با هم همپوشاني دارند و در طول زمان و نگاههاي متفاوت قابل تبديل به هم هستند.

براي ارتقاء بهرهوري و ماندگاري و اثربخش��ي بيش��تر برنامه هاي س��اماندهي و توانمندس��ازي محالت
نابس��امان توجه به اين ارزشها راهگش��اي ش��روع ،اجرا و اتمام برنامههاس��ت .ارزشهاي گوناگون در
س��كونتگاههاي نابس��امان در جدول ذيل ذكر ش��دهاند .اين ارزشها از آنجا كه هم پيوندي زيادي با هم
دارند به س��ختي ميتوان در دو يا چند گروه دس��ته بندي ش��وند ولي تنها به منظور سادهسازي ،در دو
گروه ارزشهاي اجتماع محور ( اجتماعي ،فرهنگي ،مذهبي و معنوي) و كالبد محور ( كالبدي ،محيطي،
اقتصادي و تاريخي) تقسيم شده است.

شماره45-46

 اعتباربخشي و اعتمادسازي بين ساكنين ،محيط آموزش و توانمندسازی ساکنان خدماترسانی صرف به ساکنانو دولت
 تمایز بین مردم و مکان در فرایند  -همپیوندی سیاستهای مردم-مبنا و  -برقراري تعادل بين سياست هاي مردم -مبنا ومكان مبنا (ارزش نگري)
مکان-مبنا(جامعنگری)
توسعه

59

جدول  : 2ارزش هاي اجتماع در سكونتگاه هاي نابسامان در جهت ساماندهي و توانمندسازي آن

شاخص

متغيير

شدت پيوندها و روابط  -پيوندها و كنش هاي جمعيتي
دروني و بيروني در
 كنش هاي اقتصاديجهت پيشرفت محله  -همراهي با يا بازماندگي از
در طول زمان
توسعه

60

شاخص

متغيير

كاربري هاي
عمومي

 وجود كاربريهاي آموزشي،درماني ،ورزشي و مذهبي و ...
 كاربريهاي پيشنهاديطرحهاي مصوب
 -زمين هاي باير ،وقفي و دولتي

شماره45-46

ارزش هاي اجتماع محور

انگيزههاي سازنده و
زمينه هاي تحرك

 مدت و تمايل به ماندگاري ميانگين سني سرپرستانخانوار
 فعاليتهاي خاطره انگيز اميد به آينده و ميزان رضايتاز زندگي

 چگونگي تصرف زمين تصرف و كيفيت مسكنداراييهاي شخصي
 پشتوانه مالي و وضعيت بيمه -وام پذيري

اعتماد و احترام
اجتماعي

 اعتماد و احترام بين گروهي اعتماد و احترام درونخانوادگي
 اعتماد و احترام به سازمانهاي دولتي
 اعتماد و احترام به نهادهايسنتي و محلي
 اعتماد و احترام بهشخصيتهايمحلي

كيفيت محيطي و
محيط زيستي

انرژيهاي جاري و
نهفتهاجتماعي

 فعاليت و تحركات گروهي آگاهي عمومي پاسخ خواهي و اعتراض همبستگي اجتماعي و تجانسقومي و مذهبي
 نوع گروه عمده شغلي محله وميزان پايداري شغلي

برنامهها و اقدامات
مديريت شهري

ارزشهاي كالبد محور

حس مسئوليت و
پيشرفت خواهي

 مشاركت در عمران محله ويا شهر
 شركت در آيين هاي اجتماعيو فرهنگي
 -تالش و روحيه كار پذيري

 محورهاي ارتباطي شهري وبين شهري مرتبط
شاخصهاي شهري
 مناظر طبيعي و تفريحيو هويتي و جمعي
 عناصر مذهبي و زيارتي -مكان هاي خاطره انگيز

 موقعيت در محدوده و يا حريمشهر و محورهاي ارتباطي
 كيفيت بافت شهري -مسايل محيط زيستي

 طرحهاي مصوب ادارات دولتي طرحهاي شوراي شهر وشهرداري
 -اقدامات انجام شده در محله

ادامه جدول شماره 2

خودتوسعهاي

 وجود افراد با قدرت نفوذسياسي ،اجتماعي و مذهبي
در محله و جامعه و مسئولين
شهري
 ميزان درآمد و دارايي ها وپايداري شغلي
 مهارتهاي شغلي واجتماعي
 -سواد و تحصيالت

 وجود زيرساختهاي عمراني دسترسی زیر ساختها وتسهیالت مسکونی
امكان ايجاد ارزش
 عدم و جود آسيب هايافزوده در محله
اجتماعي
 ترويج نوسازي و بازسازيدر محله

مديريت ارزش مبنا در رويكرد توانمندسازي:

در رابطه با س��اماندهي و توانمندس��ازي بهرهگیری از «ارزش هاي اجتماع» به مثابه یکی ازقابلیتهای
اصولی اجتماع در برنامهریزیها مورد تأکید است .وجود پیوندهای مختلف که منافع مشترک را تقويت
کن��د میتواند كارايي را بهينه کند .لذا اش��تراکات و پیوندهای محله ب��ا محيط اطراف و درون محلهاي
بر اس��اس قومیت ،مذهب ،خویش��اوندی ،کارکردهای مالی ،منافع ش��غلی و سازمانها و نهادهای محلی
میتواند ارزشهاي اجتماعی را شکل داده و در پويايي اجتماعی موثر باشد.
وجود ارزشها ،خلق ارزشها و چگونگي بكارگيري آنها نقش كليدي در اجراي موفقيت آميز پروژه-هاي
س��اماندهي و توانمندس��ازي دارد و متضمن دوام تاثيرگذاري اين پروژهها است .ارزشهاي محلي كمك
ميكنند كه مش��كالت و كمبودها بر اس��اس ضرورت آنها و تاثيرگذاري بر ديگر مش��كالت اجتماعي و
اقتصادي روشن باشد و نيازهاي محلي به راحتي اولويت بندي شود.
ارزشهاي محلي را ميتوان برآيند ارتباطات بين س��اكنين به صورت فردي و گروهي ،ارتباط بين مردم
و محي��ط زندگي و تاثيرات بيروني بر محيط زندگي اين س��اكنين در نظر گرفت .محالت نابس��امان كه
يا در طول دورههاي اخير نابس��امان ش��دهاند يا اينكه از ابتدا نابسامان شكل گرفتهاند در هر حال داراي
ارزشهاي محلي ويژه خود ميباش��ند كه بس��ته به نوع محالت و چگونگي زندگي س��اكنين متفاوت و
مختلف ميباشد.
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 گروههاي نفوذ و معتمدينمحلي
 هياتهاي مذهبي فعاليت سمنها وباشگاههاي ورزشي
ظرفيتهاي نهادي  -كانونهاي قران و
پايگاههاي بسيج
 برنامهها و اقدامات نهادهايدولتي
 ديدگاه و نوع نگرشمديريت شهري

 زمينههاي ايجاد محركتوسعه
 پيوستگي و همبستگي باقابليتهاي توسعه
بافت مجاور
 جذب اعتبارات دولتي،سرمايه گذار و خيرين

پرداخت��ن ب��ه مقوله ارزشهاي اجتماع از اين نظر اهميت دارد كه س��اكنين به آنها حساس��يت ويژهاي
دارند ،نيازها و كمبودهاي آنها را بهتر ميتوان ش��ناخت و در روند آگاهي رس��اني به ساكنين با تكيه بر
موارد خاص به نتايج بهتري دس��ت يافت .اعتمادسازي بين س��اكنين و مسئوالن را در جهت هاي ويژه
محافظت كرد و ارتقا داد .نهادس��ازي و نهادينه كردن براي مديريت محلي س��هلتر و موثرتر خواهد بود.
و اينكه چون مردم در آنها ساكن هستند و ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي نظير اعتقادات ديني ،ايمان
و باورهاي مذهبي پايدارتر از مصالح ساختمانها يا شيوه ساخت آنها هستند .ارزشهاي محلي در چند
حالت ميتواند در مدت زمان جاري در محالت مورد توجه قرار گيرد.
جدول  : 3نقش مجريان و برنامه ريزان ،ذينفوذان و ذينفعان در مديريت ارزش هاي اجتماع

ويژگي ارزشها در برنامه و اجرا
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ارزشهاي محلي
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نقش مجريان و برنامه ريزان ،ذينفوذان و ذينفعان

وجود دارند

شناسايي  ،ريشه يابي ،حساسيت ،تاثيرگذاري و تاثيرپذيري

خلق ميشوند

خلق و ايجاد ،تداوم ،منفعت عمومي ،جايگزيني

بهينه ميشوند و افزايش مييابند

استفاده بهينه ،همگرايي دروني ،همافزايي

تبديل ميشوند

تبديل به سرمايه اجتماعي ،سرمايه كالبدي

كاهش يا از بين ميرود

مراقبت  ،حمايت معنوي ،پشتيباني مالي ،احترام

معكوس ميشود

امانت داري ،چگونگي استفاده ،هدف بكارگيري

*

* نقش هر كدام بسته به شرايط و موقعيت متغير است.

الف -شناسايي ارزشهاي محلي و ارزشگذاري در جهت ساماندهي و توانمندسازي

بررسي محالت نابسامان نشان ميدهد كه ارزشهاي اجتماع در اين محالت وجود دارد و آشكار و فعال
اس��ت يا غير فعال و منفعل اس��ت و يا پنهان است و بالفعل نشده است و يا كمبود آن احساس مي شود.
شناسايي اين ارزش ها نيازمند كار مداوم و ارتباط نزديك با اين محالت و ساكنين آن دارد.
توانها و ظرفيتها و مهارتهاي موجود (منابع مالي ويا انساني ،فضاها ،گروهها ،نهادها ،هياتها ،آداب،
رس��وم و آيينه��ا ،روابط بين فردي و نهادي ) ... ،و وجود مكانه��اي خاطرهانگيز و هويت دار ،تعامالت
اجتماعي ،تمايل به مش��اركت در كارهاي گروهي و حل مش��كالت محله ،محله محوري ،اميد به آينده،
روحيه تالش و كس��ب درآمد س��الم ،اس��تفاده حداكث��ري از حداقل امكانات و فرص��ت ها ،تالش براي
بهتر ش��دن ،مالكيت نسبت به زمين و مس��كن ،و ارزش هاي ذكر شده در جدول( )1نيازمند شناسايي،
ريش��ه يابي ،ميزان حساس��يت ،تاثيرگذاري و تاثيرپذيري آنها بر روابط بين دينفوذان و ذينفعان و نقش
عوامل مس��ئول است .س��اختار ويژه هر محله كه ارزشها را در جهت حفظ منفعت عمومي محله به كار
ميگيرد در ساماندهي و توانمندسازي تعيين كننده خواهد بود ،همچون ساختار قدرت در محله ،ساختار
مشاركتي در محله ،ساختار اطالع رساني و  ...در اين راستا بايد زمینههای مناسب در جهت شکلگیری
و تقویت هس��تههایهای مدیریت محلی و برنامه ريزي مش��اركتي را فراهم آورد و از نظام تصمیمگیری

در سطح محالت ،افراد مطلع و تاثیرگذار محلی ،ذينفعان و ذينفوذان آگاهی داشت.
در واقع ،این راهبرد بر توجه به اندیش��هها و اهداف توسعهای توده مردم و مشارکت دادن آنها در تمامی
مراح��ل مربوط به برنامهریزی توس��عه تأکید میکند .این راهبرد تنش آمیز بودن فرآیند توس��عه را که
ناشی از عدم هماهنگی و تطابق بین اهداف توسعهای مردم و برنامهریزان تلقی میشود و نوعی مقاومت
در مقابل توسعه شناختهشدهاست را از بین میبرد (ازکیا.)98-90 :1387 ،
ب -خلق و ايجاد ارزش هاي محلي (ارزش آفريني) در جهت ساماندهي و توانمندسازي

ارزش هاي اجتماع به مرور زمان و حساس��يتي ويژه ميتواند به وجود بيايد و خلق ش��ود .فعاليتهاي
جمعي و گروهي از جمله مواردي اس��ت كه ميتواند زمينه ارزشآفريني باشد .ساکنان نواحی فرودست
شهری توانمندیهایی در زمینه بهبود و ارتقای وضعیت زندگی خود دارند که میتوان از آنان در جهت
بهبود ش��رایط استفاده کرد .ساکنین با مشکالت و مسائل خود آش��ناترند .بنابراین ،هرگونه برنامهریزی
که بر اساس تواناییها ،ظرفیتها و مشارکت مردم باشد؛ احساس تعلق به محل سکونت را افزایش داده
و موجب آش��تی مردم با محله و ترغیب آنان در اس��تفاده از توانمندیهای خود در جهت رفع مشکالت
میگردد.

بنابراين هدف از خلق ارزشها ،مش��اركت كردن واقعي مردم در ارتقاء كيفيت محله ،شركت واقعي آنها
در تش��خيص و تعيين نيازها ،يافتن راه حل مناس��ـــب ،تصميمگيري در برنامهها ،تقسيم كار و وظايف
توس��ط خود آنها ،تهيه تجهيزات و لوازم كار و باالخره اجرا و ارزش��يابي در هنگام انجام كار و اس��تفاده
مشترك از نتايج به دست آمده مي باشد.
 -3استفاده بهينه از ارزشهاي حاكم (ارزش مداري) در جهت ساماندهي و توانمندسازي

ارزشهاي موجود ميتواند افزايش يابد و با كارآيي بيش��تري به كارگرفته ش��ود .پويايي و احساس تعلق
بستريست كه هم افزايي ارزشها و كارآمدي آنها را به همراه خواهد داشت .عوامل متعددی میتواند در
حس تعلق خاطر به محل زندگی مؤثر باش��د .همچنین ،عواملی نیز میتواند این حس را تقویت کند یا
از بین ببرد .از جمله این عوامل میتوان به درصد جمعیت بومی س��اکن در محله ،درصد جمعیت مالک
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براي ارزش آفريني بايد در مردم ،احس��اس نياز به وجود آورد .گاهي يك مس��أله مهم و اساس��ي وجود
دارد كه در حيات جامعه نقش زيادي دارد ولي مردم در مورد آن احس��اس نياز نميكنند ،در اين گونه
مواقع بايد از آموزش و آگاهيرس��اني كمك گرفت و با دادن اطالعات الزم به مردم در آنها احساس نياز
را به وجود آورد .از طرف ديگر اين احس��اس نياز بايد از طريق مردم درك ش��ود و از ابعاد مختلف مورد
بررسي قرار گيرد .مردم بايد بتوانند بين نياز احساس شده و بهبود جامعه ارتباط برقرار نمايند ،به عنوان
مثال بايد بتوانند تش��خيص دهند كه با رفع اين موانع تا چه اندازه در جهت ارتقاي س��طح بهبود محله
خود پيش رفتهاند و تا چه حد سطح بهبود جامعه را ارتقا دادهاند .همچنين آگاهي در اين مرحله باعث
به وجود آمدن يك كش��ش دروني در مردم خواهد ش��د كه اين كشش در حل مشكالت و مسائل كمك
مؤثري خواهد نمود.
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واحد مس��کونی ،ساختار فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی محله ،تالشهای گروههای صاحب نفوذ و قدرت
و یا بی توجهی آنان برای فراهم آوردن امکانات و آشتی دادن مردم با محله یا بیگانه نمودن آنان با محل
زندگی خود اشاره کرد.
اگر زمینه برای فراهم آمدن عواملی که در ارتقاء محله مؤثر اس��ت ،فراهم آید احس��اس تعلق خاطر به
محل زندگی افزایش مییابد و در نتیجه شرایط برای مشارکت و حس همیاری در بهبود وضعیت محله
و توس��عه آن فراهم میآید در غیر اینصورت بیگانگی مردم با محله روز به روز بیش��تر شده ،بر مشکالت
محله افزوده شده و محل گذار قشری از مردم خواهند بود که اغلب به خاطر مشکالت اقتصادی و اشتغال
در این محالت سکنی گزیده و بعد از ارتقاء سطح معیشت به نقاط دیگر شهر مهاجرت خواهند نمود.
برای بهبود ش��رایط حاکم بر سكونتگاههاي نابسامان الزم است نهادهای محلی تشکیل شده و با کاهش
مداخله دولت و نهادهای عمومیسعی در باال بردن دامنه مشارکت اقشار مردمینموده تا از این طریق
روند احیاء و بهس��ازی این محالت در ش��رایط مس��اعدتر و مطلوبتری صورت پذیرد .زیرا تش��کالت و
نهاده��ای مردمیمنب��ع نوآوري ،تجربه کردن و آزمودن رويکردهاي نوين در قبال مس��ايل توس��عهای
هس��تند و با بس��يج منابع و انرژي مولد میتوانند در خدمات اجتماعي ،مدیریت و توس��عه ،نقش مثبت
ایفاء کنند.
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 -4تبديل ارزش هاي محلي به ديگر ارزشها و سرمايه در جهت ساماندهي و توانمندسازي
ارزش هاي اجتماع مي تواند تبديل به ديگر سرمايهها براي جامعه شود .اگر افراد محله خودشان بگويند
که چه و چه طور بايد تغيير کند در حفظ و نگهداري آن هم بهتر رفتار ميکنند .افراد وقتي که ميبينند
به بازي گرفته ميش��وند خيلي بهتر رفتار ميکنند نس��بت به زماني که يک برخورد ش��يءگونه با آنها
ميش��ود .احداث انجمن هاي محلي چون اصناف كارگري ،گروه هاي پيمانكاري ،شبكه مشاغل خانگي،
كارگاههاي صنايع دس��تي ،انجمنهاي بانوان ميتواند در س��طح پائيني اش��تغالزايي کنند ،باعث ارتقاء
دانش عمومي در زمينه مهارتهاي اجتماعي ،فرهنگي -هنري و شغلي شود ،بستر شكل گيري مديريت
محلي شوند و يا جنبه سرگرمي و اطالع رساني داشته باشد که در اين محالت ميتواند غنيمت باشند.
 -5مراقبت از ارزش هاي محلي در مراحل ساماندهي و توانمندسازي
ارزش هاي اجتماع با توجه به نوع عملكردهاي مديريتي و تحوالت جامعه ممكن اس��ت كاهش يافته و
يا از بين برود .اس��تفاده از ارزشهاي محلي بايد در جهت توس��عه محله و توانمندي آنها باش��د ،در غير
اين صورت و يا در مواردي چون نظر ش��خصي كارش��ناس به مردم تحميل شود به عنوان مثال به جاي
آنها احس��ـــاس نياز ش��ود و يا در يافتن راه حل مناسب به جاي آنها تصميم گرفته شود و يا اين كه در
مرحله اقدام به آنها گفته ش��ود « كه نگران نباش��يد ،آنچه را كه براي حل مس��ايل شما الزم است انجام
خواهي��م داد» ،اين ارزش��ها از بين خواهد رفت .همچنين بايد ضمن شناس��ايي ضد ارزشهاي محلي و
ريش��هيابي آنها در جهت رفع و يا كاهش آنها گام برداشت .ضد ارزشهاي محلي چون وجود فضاهاي نا

امن و جرم خيز ،محیط نامناسب ،فزونی جمعیت ،فقر و تنگدستی ،کمبود وسایل زندگی و رفاه ،مشاغل
نامطمئن ،بی-مس��کنی ،عدم دسترس��ی به امکانات و خدمات مناسب ش��هری و نفوذ ناپذیری به خاطر
شریانهای باریک و تنگ از جمله عواملیاند که باعث كاهش ،اضمحال و عدم شكوفايي ارزشهاي محله
اي خواهند شد.
البته اين بدان معني نيس��ت كه مردم را به حال خودش��ان گذاشته شود كه هر چه ميخواهند انجام
دهند ،بلكه بايد ش��رايطي براي آنان فراهم كرد كه راه صحيحي براي ادامه زندگي خود انتخاب كنند و
براي يافتن اين راه بايد اطالعات كافي دربارة عواملي كه بر بهبود محله آنان اثر ميگذارند چون :محيط،
مس��كن ،مديريت محلي ،تش��كيل نهادها را كس��ب كنند و اين اطالعات بايد توسط كارشناسان يا افراد
رابطي چون (روحانيون ،ريش س��فيدان  ،ش��وراها  ،مديران محلي و … ) به آنها داده ش��ود و همچنين
موقعيتي براي مش��اركت مــــردم در برنامه ها فراهم آورده ش��ود و به عنوان يك مش��اور و مددكار به
فعاليتهاي مردم جهت داده شود و همراه آنها باشد.
تصوير  : 1سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر كازرون
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منبع :نگارندگان

 -6امانت داري از ارزش هاي محلي در مراحل ساماندهي و توانمندسازي
ارزش هاي اجتماعي در برخورد هاي نامناس��ب ممكن اس��ت تبديل به عكس خود شده و تبديل به ضد
ارزشه��اي اجتماعي و يا بي اعتمادي اجتماعي گردد .عدم اعتماد س��اكنين به برنامههاي مس��ئولين،
منحرف ش��دن قابليتها و ظرفيتهاي س��اكنين و محيط ،به هم ريختگي و شكل نگرفتن ساختارهاي
اجتماعي در محالت تازه ش��كل گرفته ،مس��كن ناپايدار ،عدم اطمينان از ثبات در محل زندگي ،نيازها
و كمبودهاي حياتي چون كاربريهاي آموزش��ي و درماني و تبعيض مس��ئولين در برخورد با اين افراد
و محيط زندگيش��ان نس��بت به محيطهاي اطراف ،پايين بودن ارزش بافت از نظر كالبدي و اقتصادي،

كيفيت پايين زندگي در محيط ،نادیده گرفتن این مناطق از س��وی مدیریت ش��هری و بس��نده کردن
مس��ئوالن ش��هر به ادعاهای ش��عارگونه و وعدههای مختل��ف به ويژه در زمان انتخاب��ات و عمل نکردن
به آنها ،از جمله اين موارد اس��ت .مجموعه این عوامل دس��ت در دس��ت یکدیگر داده و ش��کاف و فاصله
میان نهادهای دولتی و مردم را افزایش مي دهد .امری که تداوم آن موجبات نارضایتی بیش��تر مردم از
مسئوالن شده و حکمرانی خوب شهری را به آرزویی بدل مینماید.
در امانت داري از ارزشهاي محله ،نگرش مدیران ش��هری از اهمیت به س��زایی برخوردار است .ساختار
س��ازمانی ،بایدها و نبایدها ،میزان ظرفیتهای س��ازمانی ،نوع نگرش ،تعریف و باالخره موضعگیری هر
یک از مدیران ش��هری در قبال مسئله سکونتگاههای نابساماننقش مهمی در مسیر ساماندهی اینگونه
محالت خواهد داش��ت .مقاومت سياس��ي و حرفه اي در مقابل مش��اركت مردم از جمله مشكالت ديگر
در امانت داري از ارزشهاس��ت؛ زيرا برنامه ريزان اداري اغلب مش��اركت مردم را مانعي غيرضروري براي
عملكرد مناسب مديريت شهري ميدانند .در عين حال سياستگذاران نيز ممكن است در معرض از دست
دادن ق��درت و انتقال آن به نهادهاي محل��ي قرار گيرند .چنين مقاومتي اصوال مي تواند با درگير كردن
نهادهاي محله در تصميم گيريها خنثي شود.
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ازاين رو براي توفيق در امر س��اماندهي و توانمندس��ازي الزم اس��ت با نگرش هاي منفي برخورد شده،
اهداف تعيين ش��ده ،واحدهاي گوناگون مجاز به همكاري با س��اير نهادها ش��ده و ب��ه اين ترتيب نقش
مشاركت ملموس شده و عوامل مختلف تشويق به پيوستن در امر مشاركت شوند.
جمع بندي و نتيجهگيري:
در روند زايش س��كونتگاههاي نابس��امان ،از مديريت ش��هري بازيگراني غايب و در اين محالت ساكنين
حام��ل ارزش هاي فردي بودهاند .در گس��ترش آنها بازيگراني حالت منفعل داش��ته و ارزشهايي كه به
شكلي جاري در محالت شكل گرفته اند .اميد به ماندگاري در اين سكونتگاهها ناشي از حضور بازيگران
نيمه فعال و ارزش هاي نهفته در محالت بوده و تالش براي داش��تن حداقلها و بهبود ش��رايط زندگي و
زيس��تي در محيط تحت تاثير حضور بازيگران فعال و ش��كل گيري ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در
اين محالت و ارزش هايي كه به صورت بهينه كارآمدي بااليي داش��ته اند؛ بوده اس��ت .رويش ،گسترش،
پيوند با زمينه ،حق خواهي و بهرهمندي از حداقل شرايط زيست براي كساني كه خود در پي حل مشكل
بيمسكني خود بودهاند متاثر از بازيگران دولتي است .ارزش هايي كه در گذر زمان خلق شده اند و ارزش
هاي��ي ك��ه از بين رفته اند .نقش بازيگران مردمي كه ي��ا در همين محالت به وجود ميآيد يا در روندي
انفعالي و متاثر از نگراني جامعه و جايگزين كمكاريهاي بخش دولتي به س��مت اين محالت جذب و يا
گس��يل ميش��وند و ارزش هايي كه خلق ش��ده اند؛ در پايداري اين محالت اساسي است .كه غيبت آنها
بيسروس��اماني و بي اميدي را در اين محالت دامن ميزند و حضور منفعل كه ناش��ي از ضعف مديريت
در به��ره گيري از قابليتهاي مردمي اس��ت؛ موجب حدر رفتن فرصت ،منابع انس��اني و مالي مردمي و
مش��اركت در س��اماندهي اين محالت و معكوس شدن ارزشها اس��ت .حضور نيمهفعال ترديد و ترس از
خودباوري و خودتوسعهاي را در ضمير اين محالت مينشاند و حضور فعال آنها ،موجب تقويت رابطه هم

محليها و همينطور رابطهس��ازي با ش��هر و مديريت شهري ميشود كه نداي حق خواهي و پيشرفت و
بهبود را در ذهن ساكنين زنده نگه ميدارد.
تصوير  : 2سكونتگاه هاي غيررسمي در شهر كازرون
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منبع :نگارندگان

مش��اركت و س��پس اش��تراك؛ مديريت محلي و سپس نهادسازي؛ اعتمادس��ازي و سپس آگاهي دهي؛
ظرفيت س��ازي و س��پس نهادينه شدن؛ فرايندي است كه در رويكرد ارزش��گرايي ،ياري بازيگران فعال،
نق��ش آفريني بازيگران منفعل و حضور بازيگران غايب و تش��كيل بازگي��ران مورد نياز را طلب مي كند.
تاثيرگذاري بخشي از اين بازيگران در اين فرايند در جدول ذيل ارايه شده است.
ای��ن گروهها میتواند نقش مؤثری در تعیین راهبردهای توس��عهایی از پایین تا باال در راس��تای اهداف
توانمندسازي و مديريت محلي در محالت هدف ایفا کند .تحقق حكمروايي در سكونتگاه هاي نابسامان
با رويكرد ارزش گرايي در گرو ارتباطيس��ت كه بين بازيگران برنامه ريزي و مديريت مربوطه ش��كل مي
گيرد ازاينرو الزم اس��ت كه ابتدا دولت از طریق س��ازمانهای مربوطه فضای الزم را فراهم کند .حضور
قوی و فعال دولت به تدریج به سمت نظارت و هدایت سوق پیداکند .بهمنظور حرکت به سمت حضور
فعال و خودساماندهی مردم و نهادهای محلی باید زمینه مشارکت مردم و ایجاد سازمانهای مردم نهاد
فراهم گردد و کمکهای تشویقی ،کوتاه کردن فرآیند تشکیل و ثبت و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و
نهادهای اقتصادی ،تعریف قانونی فعالیتهای درآمدزا و  ...از جمله این زمینهسازیها هستند.

جدول  : 4تاثيرگذاري بازيگران بر مبناهاي ارزش گرايي در فرايند ساماندهي و توانمندسازي

شوراي شهر
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شوراي محله

هيات ها ،پايگاه بسيج ،دارالقران ها و ...

شهرداري و راه و شهرسازي و بنياد مسكن

فرمانداري

برق،گاز؛آبفا و مخابرات

NGO

(تعاوني ،اصناف ،خيرين ،معتمدين محلي)NBO

مراكز و سازمان هاي آموزشي و فني و حرفه اي

كميته امداد و بهزيستي

بهداشت و درمان و بيمه سالمت

كارو تعاون و رفاه اجتماعي و صنعت و معدن و تجارت

ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري

آموزش و پرورش و فرهنگ ارشاد اسالمي

اداره ورزش و جوانان و باشگاه هاي ورزشي

آگاهي رساني

*

*

*

*

نيروي انتظامي

*

*

*

*
نهادينه شدن

*

*

*

*

*

*
*
نهادسازي

*

*

*
شراكت

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

صدا و سيما و نشريات

*
اعتمادسازي

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*
ظرفيت سازي

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
مديريت محلي

*

*
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مشاركت مردمي

*

*

*

مبناهاي
ارزشگرايي

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

بازيگران

ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ

ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺤﻠﻪ

ﻫﺎ ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺞ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ...

ﻱ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻣﺴﻜﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﻱ

NGO

ﺑﺮﻕ،ﮔﺎﺯ؛ﺁﺑﻔﺎ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ

ﻌﺎﻭﻧﻲ ،ﺍﺻﻨﺎﻑ ،ﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﺤﻠﻲ(

ﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ

∗

∗

∗

∗

ﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺷﺮﺍﻛﺖ

∗

∗

∗

∗

∗

ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

ﻧﻬﺎﺩﺳﺎﺯﻱ

∗

∗

∗

∗

∗

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﻱ

∗

∗

∗

∗

∗

∗

ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎﺯﻱ

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗
∗

ﺭﺯﺵ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ

∗

∗

∗

∗

∗
∗

∗

ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ

ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

∗

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ

ﻣﺒﻨﺎﻫﺎﻱ

ﺍﺭﺯﺷﮕﺮﺍﻳﻲ

∗
∗

∗

∗
∗

∗

∗

ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺷﺪﻥ

∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗ ∗ ∗
∗
∗
ساماندهي
تس��ريع∗روند
مذهبي در
اجتماعي-
هدايت∗و س��اماندهي نيروهاي
ش��ناخت و
همچنين لزوم
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺭﺳﺎﻧﻲ
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
و توانمندس��ازي در محالت هدف امري اجتنابناپذير خواهد بود .در اين راس��تابايد با بكارگيري از اين
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰﻭﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺭﻭﻧﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ
صحنه
مذهبي
ﺧﻮﺍﻫﺪهيأت
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮطريق
ﺍﺟﺘﻨﺎﺏرا از
نوعي مردم
ني��روي
واردﻧﻴﺮﻭﻱ
سرش��ناس،ﺍﻳﻦ
افراد ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ
ﺭﺍﺳﺘﺎ وﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
هايﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ
ب��ه ﺍﻣﺮﻱ
اجتماعي،ﻫﺪﻑ
محركهﺩﺭ ﻣﺤﻼﺕ
ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲايجاد
ﺻﺤﻨﻪهاي جهت
توسط
مذهبي
اعتماد
ساماندهي محله
تواند زمين
ﺍﻓﺮﺍﺩساكنين م
هيئت
ﻣﺤﻠﻪ
ي ﻭﺍﺭﺩ
ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ،
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ
هايﻫﺎﻱ
ﻫﻴﺄﺕ
رئيسﻃﺮﻳﻖ
به ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩﻡ
نمود.ﻧﻮﻋﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ
ﻣﺤﺮﻛﻪ
شود.
محله
در
ساماندهي
موج
ﻧﻤﻮﺩ .ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺝ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭ
∗

ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻮﺩ.

ﮔﺮﺍﻳﻲ
ارزشﺍﺭﺯﺵ
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ
ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺩﺭ
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ
فرآیندﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ : 3
گرايي
رويكرد
حكمروايي در
بسترسازی
نمودار : 3

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ

اگر بازيگران عرصه مديريت و برنامه ريزي به س��ه گروه س��اكنين و محيط زندگيش��ان ،نهادهاي دولتي
و نهادهاي عمومي و س��من ها تقس��يم ش��ود؛ راهكارهايي كه ساماندهي و توانمندس��ازي را از ديدگاه
ارزش��گرايي قابل تحقق مي گرداند در س��ه بع��د ارزش16مداري ،ارزش��گذاري و ارزش آفريني قابل ارايه
هستند.
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ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺩﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
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جدول  : 5راهكارهاي ساماندهي و توانمندسازي از ديدگاه ارزشگرايي

روابط

ارزشمداري

ارزشگذاري

ارزش آفريني

آشنا شدن ساكنين با حقوق و وظايف مدنظر -ظرفيت سازي ،آگاهسازي -هدايت تجربيات و توانايي هايو تعيين حدود و وظایف
براي آنها در طرح و آگاه سازي ساكنين از
هياتهاي مذهبي در اجرايي شدن پروژه
از
و تعريف نقش هر يك
پيامدهاي اجراي طرح
به كارگيري محرك هاي توسعه برايتعيين افراد يا گروه هاي ذينفع در برنامههاي نهادهاي موثر در محالت جذب سرمايه اقتصادي و اعتبار اجتماعيمديريت توانمندسازي و به كارگيري افراد با نفوذ محلي -ارتباط رسمی بين مردم
تعيين برنامه هايي براي باال بردنتشکیل
تسريع و شفاف كردن مسيرهاي دستيابي به و سازمانها از طریقارزش افزوده محالت همچون ايجاد
شهري (ستاد-
منابع ،خدمات و فرصتها از نهاد هاي دولتي تشکل رسمی
بازارچه ي محلي ،احداث کتابخانه و
ارگانها-مشاور)
حضور مسئولين در محله و پاسخگويي آنها -شناسايي و گسترشفروشگاههاي بزرگ و معتبر در محله
با سكونت به مردم و بها دادن به اعتبار و هويت ساكنين بازارهاي صنايع دستي و
مشاركت دادن شهروندان در تصميمگاه (ساكنين-
تقويت مشاركت اقتصادي
به خدمت گرفتن نيروي محلي در قالبگيري و تصميم سازي مانند تشكيل
محيط)
زنان
پروژه هاي اجرايي محله
شوراي محله و دعوت از افراد سرشناس
شناسايي زمينه هاي بهبود وضعيت زيرساخت ها و روساختهايهمكاري سازمانهاي حمايتي محله در جلسات ادارات هنگام تصميم
محله
گيري در ارتباط با امور آنها
براي ايجاد اشتغال
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تعريف فعاليت براي NGOها و نهادهايهدايت فعاليت بخشآموزش عالي در محالت هدف به ويژه در
دادن اختيارات كافي به نهادهاي پيگيرعمومي به سمت محله و
بخش كارآفريني
و نزديك به مردم مثل شوراي شهر و
تحکیم روابط بیرونی و درونی نهادها و ايجاد برقراري ارتباط بين نهادهايشوراهاي محلي
محلي و عمومي
مديريت زمينه مناسب براي سرمايه گذاري ،جذب
تبديل شدن نهادهاي منفعل بهتاسيس صندوق هاي وامشهري با سرمایهها و اعتبارات دولتی
نهادهاي فعال و حضور نهادهاي غايب و
نهادهاي مردمي -باالبردن ظرفيت نهادهاي محلي براي
قرض الحسنه و جذب سرمايه
نهادهايي كه بايد باشند
(سمنها) مواجهه با مشكالت فرهنگي ،اجتماعي و
گذاري هاي مالي
واگذاري برخي اختيارات به نهاد هاياقتصادي ساكنين
بازسازي نهاد هاي اجتماعيمديريت محلي بوسيله تشكيل شوراي
نهاد
مردم
هاي
سازمان
مشاركت دادنبومي و تشكيل و تقويت
محله
اين
براي
گذاري
سياست
و
در برنامه ريزي
ساختار هيات مذهبي در محله
محالت
شناسايي افراد بانفوذ درمحالت
آموزش مهارت هاي پايه براي اشتغال نيروي -ارتقاء سطح آموزش هايجوان و زنان و كالس هاي آموزشي -تربيتي اجتماعي مانند برگزاري دوره
نهادهاي مردمي
هاي آموزشي شهروندي
اين نهادها براي افراد محله
با سكونتگاه
رسمي شدن نهادهاي موجود در محله كه توسط نهادهايي چون( ساكنين و
شبكه بهداشت،كميته امداد،
مسئولين در برابر آنها پاسخگو باشند.
محيط)
تشكيل تعاوني هاي محلي براي گسترش بهزيستي و...شكل گيري گروه هایاشتغال
مختلف ورزشی و تفریحی
برای کودکان ،جوانان ،بانوان

تشكيل گروه هاي محلي جهت ارتقاءي سطح مهارت هاي فني ،مديريتي و
ارتباطي
شكل دادن هسته هاي محلي برايمشاركت در پروژه هاي بهسازي محله
ايجاد شبكه مشاغل خانگي و صنايعدستي
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