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 چکیده-1

 در پدیده این .است آورده وجود به براي کشور را متعددي مشکالت جمعیت، توزیع فضایی تعادل عدم عنوان به حاشیه نشینی

 فقرعامل و بیکاري جوامع، از دیگر بعضی در و است اداري و رفاهی شغلی، صنعتی، طبیعی قطبهاي کشش معلول جوامع، از بعضی

هسته جمعیتی که به صورت سکونتگاههاي  06میلیون نفر و وجود بیش از  3در این بین شهر مشهد با جمعیتی بالغ بر   .است آن

غیر رسمی شکل گرفته است و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر را در درون خود جا داده است مطالعه و برنامه ریزي در این 

حاضراز تلفیقی از روش توصیفی و تحلیلی براي پژوهش استفاده شده است همچنین  خصوص را بسیار مهم می نماید درمقاله

خانوار از ساکنین شهرک نوده مشهد به همراه مصاحبه صورت گرفته با مدیران شهري و  366اطالعات مربوطه به روش پرسشنامه از

تجزیه  و تحلیل گردید همچنین  spssر آماري ارگانهاي خدمات رسان تهیه شده است که سپس اطالعات به دست آمده با نرم اافزا

و تحلیل ویژگی هاي جمعیت شناختی  SWOT)با استفاده از تکنیکبا بررسی ها انجام شده و تحلیل نقاط قوت و ضعف )

به  اطالعات جمع آوري شده از طریق پرسشنامه و مصاحبه اقداموبا کمک ،اجتماعی،اقتصادي،کالبدي،زیرساختی وزیست محیطی 

ارائه تسهیالت ،مشارکت مردم شهري ،یکپارچه . مدیریت ف پروژه هاي در موضوعات فوق به تفکیک دوره هاي زمانی گردیدتعری

را می توان از راهبرد هاي نهایی در این رویکرد به منظور ساماندهی  جذب سرمایه گذاري بخش خصوصیو و سیاستهاي مالی 

حاشیه شهر دانست همچنین در این راستا پشنهاداتی به شرح ذیل براي ساماندهی وجود دارد که عبارت است از وجود یک نظام 

اداره شهر، تحول نگرش مدیران  مدیریت واحد شهري به منظور هماهنگ سازي روابط و عملکردهاي عناصر و سازمان هاي مؤثر در

شهري و پذیرش ساکنان سکونتگاه هاي غیررسمی و اعتقاد به اجراي طرحهاي ساماندهی و توانمندسازي، تقویت شوراهاي محالت 

به عنوان یک نهاد رسمی محلی، افزایش وامهاي با سود پایین مانند وام مسکن ، وام کسب و کار، وام خود اشتغالی و آموزش 

اي کوتاه مدت و زود بازده به منظور ارتقاء توان اقتصادي مردم در این سکونتگاه ها، زمینه سازي براي بهره مندي از امتیازات مهارته

اما عدم وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ و نبود یک .شهري و تعمیق فرهنگ شهري و تعلق براي ساکنان این سکونتگاه ها 

 . یتی در این حوزه ساماندهی اینگونه سگونتگاهها را با مشکالتی مواجهه نموده استمتولی مشخص و تعدد دستگاههاي مدیر
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 مقدمه-2

 0تا5حاشیه نشینی به مفهوم امروزي خود در ایران همزاد شهرنشینی شتابان کشور است و سابقه آن به 

و  06باز می گردد. دگرگونی هاي جهانی به ویژه تحوالت درونی سرمایه داري جهانی در دهه دهه پیش 

میل به دستیابی بازارهاي مصرف جدید به عالوه شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کشور به ویژه 

باید گران رعیتی از جمله علل پیدایش آن به شمار می رود. البته به عوامل یاد شده  -فروپاشی نظام ارباب

گیري اقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت، اجراي اصالحات ارضی و تغییر  شدن بهاي نفت، شکل

نظام مالکیت اراضی زراعی، جایگزینی اقتصاد پولی یا فئودالیسم سابق، فقدان استراتژي و نبود الگوي توسعه 

ضایی، به هم ریختن سیستم مناسب، رهیافت برنامه ریزي بخشی، برهم خوردن بیش از پیش تعادل ف

 مدیریت روستایی و عدم وجود آلترناتبو مناسب براي آن و... را نیز اضافه کرد

ها مد نظر ریزي راهبردي، امروزه به عنوان یکی از کارآمدترین رویکردهاي مدیریتی در سازمانبرنامه .1

ریزي و غییر کنونی برنامهریزان قرار گرفته است. در جهان سیال، پیچیده و متنظران و برنامهصاحب

ها و جوامع براي روبرو شدن با تغییرات سریع و مدیریت راهبردي، راهی است براي کمک به سازمان

مدلی است براي شناخت و حل مهمترین مسائل مبتال به، شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان و استفاده 

ایی که موجودیت سازمان را به خطر ها و تهدیدهها و تسلط بر ضعفها و موقعیتبهینه از فرصت

 (0: 1335پیران، پرویز؛)اندازند و در واقع اقدامی است موثر در برابر جهان پر رقابت و در حال تغییرمی

 
 

 بیان مسئله-3

اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی از جمله پدیده هایی است که به دنبال تحوالت ساختاري و بروز مسائل 

اجتماعی مانند جریان سریع شهر نشینی و مهاجرت هاي روستایی لجام گسیخته در  -و مشکالت اقتصادي

 6بیشتر کشورهاي جهان بویژه کشورهاي جهان سوم پدیدار گردیده است

با شدت نسبتا زیادي  56آغاز و تا اواخر دهه  1326اسکان غیر رسمی به شیوه مرسوم در ایران از دهه 

از انقالب از لحاظ شدت شکل گیري به عنوان یکی از معضالت روندگسترش خود را طی نموده و بعد 

 شود اساسی شهر هاي ایران مطرح می
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درصد جمعیت شهري در آلونک ها و مناطق  56طبق آمارهاي موجود در کشورهاي در حال توسعه حدود 

در حدود  .درصد افزایش می یابد 36کنند که در بعضی از این شهر ها این نسبت تا  حاشیه نشین زندگی می

 6درصد ساکنان مناطق شهري کشورهاي توسعه یافته را اسکان غیر رسمی تشکیل می دهد 26

از آنجایی که حاشیه نشینی و سکونتهاي غیر رسمی با تجمعی از اقشار کم در آمد و غالبا با مشاغل غیر 

جتماعی به شمار می روند رسمی و شیوه اي از شهر نشینی ناپایدار همراهند زمینه ساز بسیاري از آسیبهاي ا

سرخوردگی -حقارت-بی هویتی-و گاها موجب بروز ویژگیهاي منفی شخصیتی  مانند : پوچی و بی ارزشی

و عدم توانایی در بروز احساساتی مانند خشم می گردد و خود می تواند یکی از عوامل اصلی بروز انواع 

ود. پس با توجه به نقش پررنگ حاشیه برخوردهاي فیزیکی و سرقت ش-بزهکاري هایی از جمله اعتیاد

نشینی در برنامه ریزیهاي امنیتی، زیبا سازي و کاهش جرم و جنایات و با توجه به اینکه این مشکل صرفا 

مسئله اي کالبدي و فیزیکی نبوده و از عوامل کالن ساختاري در سطوح ملی و منطقه اي ناشی می شود. 

 نظر می رسد  توجه به آن توسط مدیران شهري ضروري به

عرصه حضور گروه هاي کثیري از  56و  46شهر مشهد نیز به دلیل سرعت تحوالت اقتصادي خود در دهه 

جمعیت بومی و غیر بومی شد که به دنبال بهره گیري از فرصت هاي اقتصادي راهی این شهر شدند. سرعت 

ز یک طرف و فقدان اهرم هاي باالي جمعیت پذیري شهر و عدم امکان ارائه خدمات سکونتی براي آنان ا

نظارتی و کنترلی از سوي دیگر موجب گردید که طیف گسترده اي از سکونتهاي غیر رسمی و نا بسامان در 

  6همه جاي شهر مشهد هویدا شود

حاشیه نشینی و رشد سکونتگاه هاي غیر رسمی در نواحی پیرامون شهري امروزه یکی از بزرگترین  .2

بوده و در تقابل با مدیریت پایدار شهري به معظلی فراگیر و اجتناب  چالشهاي مدیریت کالن شهري

ناپذیر بدل گشته است. همچنین مهاجرت و حاشیه نشینی به دلیل تاثیرات عدیده از آن دسته موضوعات 

اجتماعی است که هیچوقت تاریخ مصرف کنکاش درباره آنها پایان نمی پذیرد.با این اوصاف پرداختن به 

غیر رسمی در شهر مشهد نه تنها ضرورتی بر آمده از ارزشهاي اعتقادي و انسانی بلکه  مساله اسکان

 (:133:9عالءالدینی )سازگار با منافع اجتماعی و توسعه ملی است.
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 ضرورت و اهمیت تحقیق-4

ارزش کاربردي تحقیق در خصوص روشها و شیوه هاي مقابله با اسکان غیر رسمی و و ارزش نظري  

آن به منظور ارتقاء شیوه زندگی حاشیه نشینان و جلوگیري از گسترش شهر با مدیریت شهري ساماندهی 

مشکالت متعددي که این سکونتگاه ها براي کالن شهر ایجاد می نماید مانند مشکالت و مناسب و اثر بخش.

دسترسی حقوقی و نحوه تصرف اراضی، ساخت وساز غیر مجاز، اتصال با بافت شهر، مشکالت زیربنایی و 

به شبکه خدماتی شهر، مشکالت زیست محیطی، اشتغال، بیکاري، تنوع فرهنگی، مشکالت امنیتی و...با 

ساماندهی سکونتگاه هاي غیررسمی می تواند نقش  تدوین سند راهبردي به منظورتوجه به موارد فوق 

قص و مشکالت این مهمی در کاهش و حتی حذف این مشکالت داشته باشد و مدیران شهري را در رفع نوا

 نواحی و برنامه ریزي یهترکمک و یاري نماید.

 

 اهداف تحقیق-5

بررسی و مطالعه تجربیات سایر کشورها در زمینه ساماندهی در برخورد با اسکان غیررسمی، بررسی 

 وشناخت مشکالت مدیریتی ساماندهی حاشیه شهر مشهد به خصوص شهرک نوده 

 و مؤثر بر رشد حاشیه نشینی در کالن شهر مشهد و شهرک نوده شناخت علل و عوامل مختلف و متعدد

 تدوین سند راهبردي جهت ساماندهی سکونتگاه غیررسمی در شهرک نوده  مشهد

 

 

 روش تحقیق-6

در این پژوهش شیوه تحقیق تلفیقی از روش توصیفی و تحلیلی می باشد. در بخش توصیفی از مطالعات 

الکترونیکی استفاده شده است که شامل مطالعه منابع موجود شامل کتابها، مقاالت اسنادي ، کتابخانه اي و 

معتبر فارسی و التین، گزارشها و طرح هاي موجود، جستجو در سایتهاي متعدد با حاشیه نشینی از جمله: 

 یونسکو، هبیتات، بانک جهانی و ... می باشد.

نسخه به روش  366ا، تکمیل پرسشنامه به تعداد همچنین در بخش میدانی و عملی به جمع آوري نقشه ه 

تصادفی از ساکنین شهرک نوده و استفاده از تکنیک مصاحبه با صاحب نظران و مدیران شهري استفاده شده 
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است. در پایان نیز در بخش تحلیلی اطالعات به دست آمده در مراحل فوق با استفاده از برنامه نرم 

 .تجزیه و تحلیل گردید Spssافزاري

 
 

 پژوهش نظری -چارچوب مفهومی-7

 (Informal settlements) اسکان غیر رسمی-8-1

ه تصرف زمین توسط فردي که فاقد مالکیت زمینی است ک»اصطالح اسکان غیر رسمی مترادف است با 

 روي آن سکونت اختیار کرده است
 

 (Slum) حاشیه نشینی-8-2

.Slum  به ناحیه اي با خانه هاي نا مناسب و کثیف و با تراکم باال اطالق می شود، این اصطالح به دهه

 :2000که به مکان باتالقی و کثیف اشاره دارد، منتج شده است  Slumبر میگردد.احتماالً آن از  1326

355) ،(Cowan. 
 

 ریزی استراتژیکبرنامه-8-4

ها و مبادرت به تالشی منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیمتوان ریزي استراتژیک را میبرنامه

کند و چه اقدامات بنیادي تعریف کرد که به موجب آنها یک سازمان یا هر موجودیت دیگر چیست، چه می

ریزي استراتژیک، ارتباطات و مشارکت را سهولت دهد مشخص خواهد شد. برنامهاموري را انجام می

گیري منظم و اجراي کند و تصمیمهاي ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق میشبخشیده عالئق و ارز

 موفقیت آمیز را ترویج و تشویق خواهد کرد.

 نظریه ها و دیدگاه های شکل گیری اسکان غیر رسمی-8-5

چگونگی شکل گیري اسکان غیر رسمی بارها از جانب متخصصان امر مورد کنکاش قررار گرفتره و در   

نظریات متفاوتی نیز ارائه گردیده است.بنابراین در نیمه دوم قرن بیستم متخصصان با نگرشی جامع  این زمینه

تر و بر اساس نظام جهانی به تحلیل بیشتر این مسئله همت گماشتند. تعلق صاحب نظران به مکاتب فکرري  

 می پردازیم:گوناگون تأثیر مهمی در حوزه بندي این دیدگاه ها داشته که در زیر به تشریح آن 
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 (Ecoclogic) دیدگاه بوم شناسی-8-5-1

برا توجره بره     (Machintosh)و مکینتاش  (Clinard)در این دیدگاه نظریه پردازانی همچون کلینارد

بافت فیزیکی شهرساز و کار پیدایش حاشیه نشینی را توجیه می کنند.کلینارد در این زمینه دو دسته نظریه را 

 ارائه می دهد:

و ویرر    (Burges)در نحوه استفاده از زمین: از نظر کلینارد و بر اساس مطالعرات بررگس   الف(تغییر 

(Wirth) مکان هایی که امروزه داراي زاغه نشینی و مسکن متعارف هستندزمانی جزء بهترین منطقه شهر و ،

مناطق عمرده   منطقه مسکونی مد روز بوده اند ولی با گسترش مناطق تجاري و صنعتی کارخانه ها، انبارها و

فروشی در همسایگی آنها، افرادي که وضع بهتري دارند از مرکز شهر به سمت خارج شهر حرکت می کننرد  

و در حومه هاي زیباي شهر زندگی می کنند و کارگران کم درآمد که شامل گروه هاي قومی فقیر ترازه وارد  

می شروند چرون مرالکن اجراره کمری       و گروه هاي نژادي می باشند به این مناطق آمده و ساکن این نواحی

جهت تعمیر و نگه داري ساختمانها دریافت می دارند، شرایط نزول می یابد و به علرت شرلوغی زیراد، بری     

 توجهی و تخریب توسط ساکنین، این مناطق به زاغه ها تبدیل می شوند...

وم شناسرانه،  در مرورد دسرته دوم نظریرات بر    »ب( کمبود مسکن و عدم تعمیر و نگهداري صرحیح آن:  

می نویسد: ساکنان اینگونه مناطق نمی توانند خانه هاي مناسبی براي خود  (Abrams)کلینارد از قول آبرامز 

فراهم کنند، زیرا بخش خصوصی خانه هاي خویش را به قیمت هایی که آنها نمی توانند از عهده پررداختش  

گوید: در امر حاشیه نشینی، صاحب خانه ها،  می (Colean)برآیند، عرضه نمایند و همچنین از زبان کولین 

ساکنین و اجتماع هر سه مقصرند: صاحب خانه ها به خاطر منفعت طلبیشان، ساکنین بره خراطر فقرر و بری     

توجهی و عدم نگهداري صحیحشان و اجتماع به علت اینکه اجازه رشد به مناطق زاغه نشین می دهرد و در  

« لت را در جهت حفظ اسرتانداردهاي اجتمراعی یراري نمری نمایرد.     از بین بردن آنها کوشش نمی کند و دو

 (.15)همان منبع:

 

 محدوده مورد مطالعه-9

مشهد قرار دارد این منطقه در حد فاصل محور کالت در  2محدوده مورد مطالعه در مدوده شهرداري منطقه 

قوچان در سمت جنوب و غرب مشهد قرار دارد که محدوده مورد مطالعه)شهرک  -شرق، بزرگراه مشهد
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جمعیت آن نیز کیلومتر مربع محاسبه شده است و  34/204نوده( در آن قرار گرفته است. مساحت آن حدود

 نفر برآورد می شود  453404بالغ بر 

متري از  366سال پیش دو هسته جمعیتی به نامهاي نوده علیا و نوده سفال با فاصله تقریبی  256بیش از 

یکدیگر جهت سکونت رعیتهایی ساخته شده است که اربابان آنها در شهرک کوشک مهدي ساکن بودند. 

وده فعلی محسوب می نوده علیا و نوده سفال، بافت ارگانیک دارند و جزء هسته هاي اولیه تشکیل دهنده ن

شوند و حول محوري که جاده قوچان را به هسته جمعیتی کوشک مهدي متصل می نماید، شکل میگیرند 

 (. 31، 1331)فروزانی، 

عده اي معتقدند که نوده محور ارتباطی بین نه دره بوده است، ولی به اعتقاد عده اي دیگر نوده مرکز 

ا در آن محل براي حکومت وقت جمع آوري می شده حکومتی بوده است که باج و خراج نه روست

 (.32: 1331است)فروزانی،
 

s 

 9831سازمان نقشه برداری کل کشور   اجرا:سال

 علت اصلی گسترش-9-1

علت اصلی گسترش این هسته جمعیتی را می توان به ترتیب، کم ارزش بودن زمین، نزدیکی به محورهاي 

تولیدي و خدماتی، پتانسیل باالي منطقه جهت مهاجر پذیري، زاد و اصلی و جاده قدیم قوچان، وجود مراکز 
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ولد، نزدیکی به شهر مشهد مقدس و سهل الوصول بودن خدمات شهري نام برد. میزان رشد متوسط بین 

 (.32بوده است)همان منبع : %16،  3برابر  1331تا  1355سالهاي 
 

 بررسی خصوصیات جمعیتی و اجتماعی-9-2

خانوار ساکن بوده اند برابر با  2243هسته جمعیتی نوده که در  1331محلی جمعیتی سال براساس آمار 

 3313( هسته جمعیتی نوده برابر با 1335نفر بوده است. براساس آمار سازمان برنامه و بودجه)سال  13051

 خانوار جاي می گرفته اند. 1023نفر جمعیت داشته است که در 

 

 1391 – 1355معیت شهرک نوده و شهر مشهد از سال سیر تحول ج 2-4جدول شماره 

 1831تا 1831و نتایج سرشماری رسمی مرکز آمار ایران سال  83، 1831مأخذ:فروزانی، 

 

 ته های میدانیفیا-11

 و  توصیفی تحلیل( اطالعات به دست آمده ازطریق پرسشنامه به دو روش تجزیه و تحلیل گردید :الف

 انحراف و میانگین درصد، فراوانی، هاي شاخص از استفاده با ابتدا که ترتیب بدین.استنباطی تحلیل( ب

 تی آزمون ، اسمیرنوف -کولموگرف هاي آزمون از استفاده با سپس و پرداخته ها داده توصیف به معیار

 .  گردیدند آزمون پژوهش فرضیات فریدمن؛ بندي رتبه آزمون و استیودنت

توصیفی متغیرهاي جمعیت شناختی تحقیق شامل: جنسیت، سن، میزان تحصیالت و  تحلیلدر بخش 

ابتدا آزمون  نیزاستنباطی  تحلیلو در بخش  می گیردمورد بررسی قرار  SPSSبا استفاده از نرم افزار  درآمد

 .می شوداسمیرنوف براي بررسی نرمال بودن متغیرهاي تحقیق استفاده -کالموگروف

 بخش به شرح ذیل تقسیم نمود 5را در این قسمت می توان به یافته هاي تحقیق 

 
 1316آمار رسمی سال  1335آمار رسمی سال  1305آمار رسمی سال  1355آمار رسمی سال 

 جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار

 33051 0343 3313 1023 3153 351 1633 213 نوده

 366232233  1300366 463146 1403563 366313 003336 144503 شهر مشهد
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از کل افراد حاضر در بررسی  %24الف(ویژگی خانوارها در شهرک نوده :که در آن مشخص گردید 

داراي بعد خانوار سه نفر می باشند همچنین بیشترین 

 46تا 36فراوانی سن سرپرست خانوار بین سن 

د ساکن در شهرک نوده در داخل شهر مشغول به فعالیت می باشند و مدت از افرا %3/51سالگی می باشد و 

افراد  %06سال است که در این محدوده زندگی می کنند. ضمناً تعداد  36از این افراد بیش از  %3/34اقامت 

 مورد مطالعه در خارج از شهر متولد شده اند.

 

این شهرک انگیزه هاي مختلف از  ب( بررسی علل مهاجرت به شهرک نوده: علت مهاجرت افراد به

جمله جستجوي شغل، کسب درآمد بیشتر، دسترسی به امکانات خدماتی و رفاهی شهر مشهد، جاذبه هاي 

اجتماعی و ارزانی زمین و مسکن و... مورد بررسی قرار گرفت که در این میان جستجوي شغل و  _اقتصادي

فراوانی را به خود اختصاص داد که این نشان می  بیشترین %40و  %3/04کسب درآمد بیشتر به ترتیب با 

دهد یکی از دالیل مهم در مهاجرت افراد به این شهرک کسب درآمد بیشتر و در مجموع علل اقتصادي بوده 

 است.

ج(بررسی وضعیت مهاجران قبل و بعد از مهاجرت: با بررسی و در خواست از ساکنین جهت اعالم 

افراد اعالم  %3/50از مهاجرت از قبیل زمین کشاورزي، باغ و... در حدود مایملک و دارایی هاي قبل و بعد 

تا حدودي از وضعیت  %3/51نمودند که وضعیت اقتصادي آنان بعد از مهاجرت بهتر شده است و حدود 

 زندگی خود در شهرک نوده ابراز رضایت نمودند.
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از امالک موجود در سطح این شهرک  %3/30د( ویژگی هاي ملک مسکونی در شهرک نوده: حدود 

 %22از این بناها نیمه اسکلت و تنها  %3/51متر مربع می باشند همچنین  166-36داراي مساحت بین 

ل می باشد. الزم به ذکر سا 3-5از ساختمانها در این شهرک داراي عمر بین  %24اسکلت می باشد ضمناً 

نیز از ساختمانهاي این  %3/35استیجاري می باشد. همچنین  %44از این ساختمانها ملکی و  %52است

 داراي سند مالکیت می باشد. %3/11محدوده قولنامه اي و تنها 

 

ه: بنا به اعالم شهروندان مسائل مدیریتی شهرک نود ه(

محدوده به ترتیب ساکن در این محدوده مهم ترین مشکل این 

کمبود امکانات رفاهی و خدماتی مانند پارک و کتابخانه، ناامنی 

از افراد مورد  %3/56و وضعیت نامناسب بهداشتی می باشد. 

پژوهش ارزانی زمین و نوع خاص مالکیت آن را عام موثر در 

گسترش محله و گسترش ساخت و سازهاي این محدوده اعالم 

اکن در این محدوده طی این نظر نموده اند. همچنین اهالی س

، آب و  %3/03سنجی به ترتیب از ارگانهاي شهرداري با 

از ارائه خدمات ابراز  %4و شرکت گاز با  %3/11فاضالب 

پاتوق  تردد و وجود افراد معتاد در سطح محدوده و گاها ایجاد 1شکل 

 های جهت استعمال مواد گه منجر به پلپ منازل می گردد
وضعیت نامناسب امالک که گاها فاقد استحکام بنا بوده و 

همچنین قولنامه ای بودن آن که برمشکالت می افزاید 

همانگون که در تصویر مشخص عدم آسفالت معابر و 

ارائه خدمات باعث ایجاد وضعیت بهداشتی نامناسبی در 

 محدوده شده است سطح
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از افراد  %3/46رضایت داشته اند.در این تحقیق میزان مشارکت مردم نیز سنجش گردید و مشخص شد 

هاي مدیران شهري پیرامون وضعیت و سرنوشت محله خود  مورد پژوهش تا حدودي از تصمیمات و برنامه

معتقدند مدیریت شهري تالش کمی جهت آماده کردن زمینه هاي الزم جهت  %3/55آگاهی دارند و 

از افراد مورد  %3/42مشارکت مردم به منظور رفع مشکالت شهري انجام داده است. همچنین در مجموع 

وده نسبت به پنج سال گذشته تا حدودي اعالم رضایت داشته پژوهش از وضعیت زندگی خود در این محد

از افراد مورد  %53نیز از وضعیت خود به صورت زیاد اعالم رضایت نموده اند. شایان ذکر است  %32اندو 

سوال اعالم داشته اند اقدامات شهرداري و مدیریت شهري در کنترل و ساماندهی حاشیه شهر اثر بخش بوده 

 گزینه کم را در این رابطه انتخاب نموده اند. %3/25است و تنها 

 

 نودهشهرک  (FGD)نتایج حاصل از برگزاري گروه هاي بحث متمرکز-11-1

در طی چندین روز و به تفکیک در مساجد مختلف محله با حضور  نودهجلسات بحث متمرکز در شهرک 

دي شده مباحث مورد نظر در جوانان، زنان و مردم برگزار شد. جهت کسب اطالعات مفیدتر و طبقه بن

روزهاي مختلف به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. مسائل مورد بحث در سه دسته اصلی 

امنیتی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتداي هر جلسه از  -زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی -کالبدي

مسئله مورد بحث آن جلسه صحبت کرده اهالی که در گروه شرکت داشته اند خواسته می شد تادر ارتباط با 

و نظرات خود و مشکالت مرتبط با آن موضوع را بیان کنند. بعد از طرح مشکالت و مسائل از افراد گروه 

خواسته می شد تا بیان کنند که از نظر آنها راه حل مسائل چیست. نتایج این جلسات در شناسایی مشکالت، 

 ستها و تعریف پروژه هاي پیشنهادي بسیار مؤثر واقع شد نیازها و نیز در ارائه راهبردها، سیا

  



 

 12 

 (FGDبه ترتیب اولویت)نتایج جلسات نوده مشکالت موجود در شهرک  1جدول 

گروه 

هاي 

 اجتماعی

 مشکالت اقتصادي فرهنگی -مشکالت اجتماعی زیست محیطی -مشکالت کالبدي

 مردان

مشکل کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی  -

 آن جهت مصرفشهرک و فشار کم 

 ایجاد شعبه بانک در شهرک-

 تأسیس دفتر خدمات ارتباطی و دفتر پستی-

دریافت نکردن پروانه و مجوز تجاري -

 براي واحدهاي تجاري

عدم وجود فضاي سبز و پارک براي  -

 استفاده اهالی شهرک

نظافت معابر عمومی محله و جمع آوري  -

 زباله

مشکل اجاره بهاي زمینهاي  -

  "آقابزرگ میرزایی نژاد"موقوفی

بیکاري و ارتباط آن با ناهنجاري ها ي -

 اجتماعی 

 افزایش بزه در بین جوانان  -

 درگیریها و نزاعهاي فردي -

 بسیج نیروي و انتظامی گشت وجود عدم -

عدم مراجعه به موقع نیروهاي انتظامی در  -

 زمانهاي مورد نیاز

بودن تعداد معتادین و مرکز توزیع مواد  باال -

 مخدر در محدوده

مزاحمتهاي خیابانی خصوصاً براي زنان و  -

 دختران

 بیکاري-

کمبود سرمایه مالی، مکان ثابت و  -

 مناسب، تقاضا در بازار

عدم حمایت از  -

تولیدکننده)مالیاتهاي باال، عدم ارائه 

و برخورداري از تسهیالت بانکی 

 با سود کم(

 کمبود نانوایی -

کمبود بسیار شدید توزیع شیر -

 یارانه اي

 درآمد پایین -

 بیکاري خانمها-

 زنان

مشکل کیفیت نامطلوب آب آشامیدنی -

 شهرک و و فشار کم آن جهت مصرف

عدم وجود دبیرستان دخترانه و پسرانه در  -

 شهرک

عدم وجود فضاي سبز و پارک براي   -

 استفاده اهالی شهرک

 در بین جوانان افزایش بزه-

مزاحمتهاي خیابانی خصوصاً براي زنان و  -

 دختران

 بسیج نیروي و انتظامی گشت وجود عدم -

عدم مراجعه به موقع نیروهاي انتظامی در  -

 زمانهاي مورد نیاز

 بیکاري خانمها-

کمبود سرمایه مالی، مکان ثابت و -

 مناسب، تقاضا در بازار

کمبود بسیار شدید توزیع شیر -

 یارانه اي

 کمبود نانوایی -

 جوانان

کمبود اتوبوس و ازدحام مردم براي -

 سوارشدن به اتوبوسهاي واحد اتوبوس رانی

 بیکاري و ارتباط آن با ناهنجاري اجتماعی-

 افزایش بزه در بین جوانان -

باال بودن تعداد معتادین و مرکز توزیع مواد  -

 مخدر در محدوده

 

 

 

 

 



 

 13 

 (FGDبه ترتیب اولویت)نتایج جلسات نوده در شهرک برای حل مشکالت  موجود  راهکار های 2جدول 

گروه هاي 

 اجتماعی
 مشکالت اقتصادي فرهنگی-مشکالت اجتماعی زیست محیطی -مشکالت کالبدي

 مردان

 حل کیفیت نامطلوب و کاهش فشار آب -

 ایجاد شعبه بانک در شهرک-

 تأسیس دفتر خدمات ارتباطی و دفتر پستی-

پرداخت کمک هزینه توسعه مسجد توسط حضرت   -

زینب)س( و مسجد حضرت ابوالفضل)ع( و استفاده از 

فضاي مسجد براي راه اندازي فضاي ورزشی و نیز استفاده 

 براي راه اندازي کتابخانه عمومی

مشخص شدن بررسی قانونی نحوه اجاره بهاي زمینهاي   -

کور نموده که وقف اوالد ذ"آقابزرگ میرزایی نژاد"موقوفی

 است.

 احدا  فضاي سبز و پارک براي شهرک -

افزایش تعداد اتوبوسهاي خط واحد اتوبوسرانی به  -

 شهرک 

 ایجاد پاسگاه نیروي انتظامی -

 احدا  ورزشگاه و فضاي ورزشی -

 ایجاد شغل براي نیروهاي جوان محله-

 ویژه آموزشی کالسهاي برگزاري -

 درست هاي شیوه یادگیري براي والدین

 جوانان و نوجوانان با برخورد

 برقراري گشتهاي منظم نیروي انتظامی -

تفویض برخی اختیارات به نیروي  -

 بسیج پایگاه محله

تالش و پیگیري براي برچیدن مرکز  -

توزیع مواد مخدر در محدوده با همکاري 

 معتمدین محل

 

حرفه  -راه اندازي کالسهاي فنی-

 اي جهت ایجاد مهارت در اقشار

مختلف محله به همراه ایجاد 

 فرصت اشتغال

تسریع در ارائه مجوزها براي راه  -

اندازي برخی فعالیتهاي اقتصادي و 

خدماتی مورد نیاز محله توسط 

خود اهالی از جمله راه اندازي 

تاکسی تلفنی، نانوایی، کارگاه هاي 

 تولید لباس و پوشاک و...

حمایت از طرحهاي اقتصادي  -

طرح ایجاد کشتهاي اهالی مانند 

 گلخانه اي و پرورش گل و گیاه

 زنان

 حل کیفیت نامطلوب و کاهش فشار آب -

 ایجاد شعبه بانک در شهرک -

 تأسیس دفتر خدمات ارتباطی و دفتر پستی-

پرداخت کمک هزینه توسعه مسجد توسط حضرت   -

زینب)س( و مسجد حضرت ابوالفضل)ع( و استفاده از 

اندازي فضاي ورزشی و نیز استفاده فضاي مسجد براي راه 

 براي راه اندازي کتابخانه عمومی

 ایجاد شغل براي نیروهاي جوان محله -

تالش و پیگیري براي برچیدن مرکز  -

توزیع مواد مخدر در محدوده با همکاري 

 معتمدین محل

حرفه  -راه اندازي کالسهاي فنی-

اي جهت ایجاد مهارت در اقشار 

ایجاد  مختلف محله به همراه

 فرصت اشتغال

 

 جوانان

 حل کیفیت نامطلوب و کاهش فشار آب -

افزایش تعداد اتوبوسهاي خط واحد اتوبوسرانی به  -

 شهرک 

 ایجاد پاسگاه نیروي انتظامی -

 احدا  ورزشگاه و فضاي ورزشی -

 ایجاد اشتغال براي نیروهاي جوان محله -

 برقراري گشتهاي منظم نیروي انتظامی -

کالسهاي آموزشی براي جوانان و ایجاد  -

 نوجوانان

حرفه  -راه اندازي کالسهاي فنی -

اي جهت ایجاد مهارت در اقشار 

مختلف محله به همراه ایجاد 

 فرصت اشتغال
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 SWOTتجزیه و تحلیل شرایط موجود با استفاده از تکنیک-11-2

را می توان نه تنها در مرحله سنجش وضعیت بلکه همچنین در مرحله تدوین راهبرد نیز  SWOTتکنیک

مورد استفاده قرار داد. از آنجا که در مراحل تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد، مباحث می توانند به راحتی تحت 

با ایجاد نظم،  تأثیر سیاستهاي روز یا سلیقه و اقتدار شخصیتی افراد ذیمدخل قرار گیرد، تکنیک یوآت

ساختاردهی،عینیت گرایی، شفاف سازي و تمرکز بخشی هدفمند به مباحث قادر است نقش مؤثري را در ارتقاي 

کیفیت تصمیم سازي هاي محیطی ایفا نماید. ماتریس سوآت یک چارچوب مفهومی براي شناسایی و تحلیل 

 درونی یک سیستم است. "قوتهاي"و"ضعف ها"در محیط خارجی و ارزیابی"فرصتها"و"تهدیدها"

الزم است قبل از بیان نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها شناسایی شده براي بیان پار تکنولوژي، به 

 پرداخته تا فرآیند ادامه کار و تدوین استراتژي تا حدي شفاف تر گردد. SWOTشرح مختصري از مدل 

SWOT ستراتژي تکنیکیکی از پرکارترین تکنیکهاي مورد استفاده در تدوین ا SWOT  می باشد. در

میان بسیاري از ابزارهاي مدیریت استراتژِیک، این تکنیک از شهرت و کاربرد بیشتري در بین محققان و نظریه 

پردازان مدیریت استراتژیک در بین دهه هاي قبل برخوردار بوده است. از زمان معرفی این تکنیک در سال 

به دلیل مفروضات بدیهی و موجه آن  1136در دهه  SWOTوارد، تکنیک به وسیله محققان دانشگاه هار 1101

به سرعت شهرت یافت که مدیران می توانستند با در نظر گرفتن محیط بیرونی منابع خود را برنامه کنند. بعد از 

 1116شد. در دهه  SWOTآن پورتر با ارائه پنج نیروي رقابتی خود، باعث معروفیت و شهرت بیشتر تکنیک  

در  SWOT را با ارتباط دادن بین منابع داخلی و مزیت رقابتی پایدار بازنگري کرد. SWOTبارنی تکنیک 

لغت به معنی قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات است و در اصطالح فرآیند شناسایی بررسی و ارزیابی متغیرهاي 

 ه برگرفته از این لغات می باشد:گویند. این واژ SWOT موثر و بالقوه داخلی و محیطی را تجزیه و تحلیل

S :Strength به معنی قدرت W :Weaknees  به معنی ضعف O :Opportunityبه معنی فرصت T :

Threatبه معنی تهدید 

محققان الگوهاي متفاوتی را براي شناسایی همه عوامل)چه موثر و چه غیر موثر( بر فعالیتهاي یک سازمان 

، TWOSمتون با عناوین تجزیه و تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات یا،ارائه نموده اند که در بیشتر 

SWOT ،WPTS  .استراتژي هر سازمان متأثر از فرآیند تعامل آن با محیط بیرونی است و "به کاربرده اند

ت بنابراین پیش بینی وضعیت آینده نقشی اساسی در فرآیند موفقیت سازمان و کشور دارد. در این میان شناخ

یکی از SWOT تجزیه و تحلیل"عوامل محیطی و همچنین شناسایی عوامل درونی بیسار مهم می باشد.
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ابزارهاي استراتژیک تطابق قوت ضعف درونی سازمانی با فرصتها و تهدیدات برون سازمانی است. تجزیه و 

بق بین آنها را ایجاد تحلیلی منظم براي شناسایی این عوامل و تدوین استراتژي که بهترین تطا SWOT تحلیل

نماید ارائه می دهد. از این دیدگاه این الگو یک استراتژي است که قوتها و فرصتها را به حداکثر و ضعفها و 

تهدیدات را به حداقل ممکن می رساند. براي این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات در چهار 

ر پیوند زده می شوند و گزینه استراتژي بین آنها در یک ماتریس به یکدیگWT .ST .WO .SOچوب کلی.

 انتخاب می شود.

این ماتریس یکی از ابزارهاي مهمی است که مدیران بدان وسیله اطالعات را مقایسه می کنند و می توانند 

تهدیدات با استفاده از آن چهار نوع استراتژي ارائه نمایند. در واقع این ماتریس سازمان را با توجه به چهار مولفه 

و فرصتها)که با توجه به محیط بیرونی( و همچنین با توجه به دو مولفه نقاط قوت و ضعف) که از درون ضعف 

و ویژگیهاي سازمان استخراج می گردد.( مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و استراتژي بهینه 

 (.1332کاربردي مورد نظر پیشنهاد می کند.)فردآر دیوید، 

سیاستگذار می کوشد از فرصتهاي خارجی بهره برداري کند. به عبارت دیگر هدف  SOي استراتژيدر اجرا

این است که با استفاده از نقاط قوت از رویدادها و روندهاي خارجی بهره برداري کنند. معموالً براي رسیدن به 

ند که بتوانند از استراتژیهاي استفاده می کنند تا به آنجا برس WTیا ST .WOچنین موقعیتی از استراتژي هاي 

SOاستفاده کنند. هدف استراتژي هايWO  این است که با بهره برداري از فرصتهاي موجود در محیط خارج

بتوان نقاط نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشید. گاهی در محیط فرصتهاي بسیار مناسبی وجود دارد ولی به سبب 

هدف این است که  STبهره برداري کرد. در اجراي استراتژي هايداشتن ضعف داخلی نمی توان از این فرصتها 

با استفاده از نقاط قوت اثرات ناشی از تهدیدات موجود در محیط خارج را کاهش داد یا آنها را از بین برد. 

حالت تدافعی باید به خود گرفت و هدف کم کردن نقاط ضعف و پرهیز از  WTهنگام اجراي استراتژیهاي 

ی از مخیط خارجی است. هنگامی که داراي نقاط ضعف بوده و تهدیدات بسیار زیادي در محیط تهدیدات ناش

خارج وجود دارد. موضعی مخاطره آمیز به وجود آمده است. در واقع در چنین حالتی براي بقاي خود باید 

 مبارزه کرد و کوشید براي حفظ بقا از حجم فعالیتها کاست.

مورد استفاده قرار گرفت و منجر به  نودهجهت تحلیل و بررسی وضعیت فعلی شهرک  SWOTتکنیک 

 تهیه جداولی به ترتیب ذیل گردید:
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 نودهساماندهی شهرک  طرح ستهایاسی و راهبردها

 بر مبتنی ،نوده توانمندسازی و ساماندهی طرح توانمندسازی، ملی سند در شده ذکر سیاستهای و راهبردها اهداف، برمبنای

 و کالبدی بهسازی امر در همگانی مشارکتهای توسعه و مردمی های تشکل از حمایت محلس، اجتماعات توسعه

 است گرفته قرار اقتصادی -اجتماعی توانمندسازی

 زیرساخت ها و توانمند سازی زمینه در نوده شهرک ساماندهی راهبردهای و اهداف -83 جدول
عی
ما
جت
ي ا
ساز
د 
من
وان
ت

 

 ارتقاء کیفیت زندگی از نظر اجتماعی

 افزایش سطح سواد

 افزایش سطح آگاهیها و مهارتهاي زندگی

 بهبود حس امنیت

 تقویت حس تعلق مکانی ساکنین

 رونق سرزندگی شادابی و طراوات

 بهبود جایگاه اجتماعی محله

 مشارکت مردم اجتماعات محلی و نهادهاي غیردولتی

 امنیتنظارت اجماعی جهت افزایش حس 

 نهاد سازي

 ظرفیت سازي

 اعتماد سازي متقابل بخش خصوصی و عمومی

 درمحله NGOsجلب حضور و گسترش فعالیت

ایجاد و تقویت همکاري و اعتماد متقابل بین مردم و پایگاه هاي 

 امنیتی

 تشکیل نهاد محلی همیاري و بهسازي

 افزایش خدمات آموزشی و فنی در محله

 نودهراهبردهاي ساماندهی در شهرک  نودهاهداف کالن ساماندهی در شهرک  

ها
ت 
اخ
زس
 ری
 و
وع
صن
ي م
ها
ط 
حی
م

 

 بهسازي و ساماندهی کالبدي محله

 دستیابی به سرپناه پایدار

 سیماي محله مطلوب

برخورداري از خدمات عمومی شامل فضاي سبز،فضاي 

 درمانی ,فضاهاي مذهبیآموزشی,فضاهاي بهداشتی 

بر خورد از تاسیسات و تجهیزات شهري شامل 

 آب,برق,گاز,تلفن وغیره

 برخوداري از شبکه معابر مطلوب

 برخوداري از کاربریهاي سازگار

افزایش نفوذ پذیري بافت محله و مناسب سازي تردد 

 پیاده و سواره

 

 مدیریت یکپارچه طرح ها و پروژه هاي مربوط به محل

 امنیت اقامت ساکنینبرقراري 

 جذب سرمایه گذاري بخش خصوصی

ضمانت اجرائی مصوبات ستاد توانمندي سازي استان وسایر 

 کمیسیونهاي مرتبط با ستاد

ارائه تسهیالت و سیاستهاي مالی تشویقی براي ارائه دهندگان خدمات 

 عمومی

 استفاده بهینه از فضاهاي خالی درون بافت

 ه ریزي کاربري مختلطافزایش تراکم ساختمانی برنام

 تعریف مسکن حداقل در شهر مشهد

 شناسایی خانوارهاي کم در آمد

تعریف فرآیند مناسب با شرایط اقتصادي کم در آمدها جهت دریافت 

 خدمات از بانکهاي عامل
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 در زمینه توسعه اقتصادی نودهاهداف و راهبردهای ساماندهی شهرک  -3جدول 

 نودهراهبردهاي ساماندهی در شهرک  نودهاهداف کالن ساماندهی در شهرک 

 ایجاد رونق و پایداري اقتصادي محله

کاهش نرخ بیکاري از طریق ایجاد مشاغل پایدار و 

 مولد

 افزایش در آمد شاغالن و افزایش پایداري آن

 ایش نرخ اشتغال در بین زنانافز

 استقرار فعالیتهاي جدید اقتصادي در محله

 ایجاد مشاغل پایدار و مولد براي جمعیت فعال اقتصادي محله

 افزایش سطح مهارتها و توانمندي حرفه اي شاغالن و نیروي آماده به کار

 فراهم نمودن زمینه هاي اشتغال و تولید در داخل محله

آوري سرمایه هاي اندک ساکنین در جهت افزایش میزان تاثیر ایجاد زمینه جمع 

 گذاري

 افزایش توانمندي هاي حرفه اي زنان جهت ورود به بازار کار

 راه اندازي مشاغل و کارگاه هاي تولیدي که نیاز به سرمایه هاي کالن ندارند

 ایجاد صندوق تعاون و اشتغال در محله

ساکنین و ارائه مشاوره هاي الزم در  جمع آوري ایده هاي خالقانه و اقتصادي

 جهت پرورش ایده هاي اولیه

ایجاد زمینه هاي اشتغال در فعالیتها و خدمات مورد نیاز محله از طریق تسهیل در 

 دریافت مجوزهاي الزم

 

 در زمینه نهادسازینوده اهداف و راهبردهای ساماندهی شهرک  -1جدول 

 نودهراهبردهاي ساماندهی در شهرک  نودهاهداف کالن ساماندهی در شهرک 

 پایداري اجتماعی محلی

 ایجاد و تقویت حس تعلق مکانی در محله

 شکل گیري اعتماد نهادي

 شکل گیري اعتماد بین افراد محله

 پیگیري پروژه ها و طرح هاي مصوب ستاد

 

 به رسمیت شناختن مردم از طریق تشکیل نهاد محلی

 در شهرک نوده غیر دولتی فعالحمایت از تشکلهاي 

دم نهاد)سمن( توسط ساکنین شهرک کمک به شکل گیري سازمانهاي مر

 نوده
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 در زمینه ظرفیت سازی و تقویت نهادهای مدیریت شهری نوده اهداف و راهبردهای ساماندهی شهرک  –6جدول

 نودهراهبردهاي ساماندهی در شهرک  نودهاهداف کالن ساماندهی در شهرک 

ت 
رفی
 ظ
ف
دا
اه

ک
هر
 ش
در
ي 
ساز

 
وده
ن

  

 تحول در نوع ومیزان انتظار از فعالیت شهرداریها

 رشد سرمایه اجتماعی در محله

ک نودهافزایش تعامل بین ساکنان شهر  

به محیط توانمند ساز و زیست پذیرنودهتبدیل شهرک   

وان به عننوده پذیرش قانونی انجمن معتمدین شهرک 

رسان شهريمرجع ارتباط مردم و سازمانهاي خدمات   

ي تشکیل سازمانهاي مردم نهاد در راستاي شکل گیر

 سرمایه اجتماعی بین شخصی

ي
هر
 ش
ت
یری
مد
در 
ي 
ساز
ت 
رفی
 ظ
ف
دا
اه

 

 تحول نگرش مدیران شهري به سکونتگاه هاي غیررسمی

 جلب توجه مدیران شهري نسبت به مسئله فقر شهري

با افزایش آگاهی هاي علمی و فنی مدیران شهري و آشنایی آنها 

 روشهاي نوین برخورد با فقر شهري و سکونتگاههاي غیر رسمی

تشکیل کارگاههاي ظرفیت سازي مدیران شهري و 

آشنایی آنها با رویکردهاي نوین بهسازي و توانمند 

 سازي سکونتگاههاي غیررسمی.

 

  نودهطرح راهکارهای بهسازی شهرک   3-5

پس از مشخص شدن راهبردهای اصلی و در راستای آنها  نودهو توانمند سازی شهرک  ساماندهیسیاستها و راهکار های 

تهیه شده است.راهبردها سیاستها و راهکارهای ارائه شده منجر به تعریف طرح ها و پروژه هایی گردید که از طریق 

عملی خواهد شد. طرح ها و پروژه ها ی ارائه شده بر اساس  نودهو توانمند سازی شهرک  ساماندهیاجرای آنها فرآیند 

 دوره های زمانی مختلف دسته بندی شده اند. برخی از این پروژه ها پیشگام هستند.

پروژه های پیشگام عبارتند از پروژه هایی که اجرای آنها در مدت زمان کمی امکان پذیر است.سایر طرح ها و پروژه ها 

میان مدت و بلند مدت تقسیم شده است.فهرست کامل طرح ها و پروژه های پیشنهادی برای -به سه دسته کوتاه مدت

 به شرح جدول زیر ارائه می شود: نودهشهرک 
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 نتیجه گیری -11

اقدام به تحلیل نقاط قوت  SWOTدرمقاله حاضر سعی شده است با رویکرد راهبردي و استفاده از تکنیک 

و ضعف ،فرصت ها و تهدیدات در شهرک نوده و با استفاده ار راهبرد هاي به دست آمده ار تکنیک فوق 

راهکار هاي عملی در جهت ساماندهی حاشیه کالن شهر ها به ویژه در شهرک نوده مشهد ارائه گردد از 

وجود یک نظام مدیریت واحد شهري به  نیاز بهبه جمله نتایجی که از مقاله حاضر استخراج گردید می توان 

منظور هماهنگ سازي روابط و عملکردهاي عناصر و سازمان هاي مؤثر در اداره شهر، تحول نگرش مدیران 

شهري و پذیرش ساکنان سکونتگاه هاي غیررسمی و اعتقاد به اجراي طرحهاي ساماندهی و توانمندسازي، 

نهاد رسمی محلی، افزایش وامهاي با سود پایین مانند وام مسکن ،  تقویت شوراهاي محالت به عنوان یک

وام کسب و کار، وام خود اشتغالی و آموزش مهارتهاي کوتاه مدت و زود بازده به منظور ارتقاء توان 

اقتصادي مردم در این سکونتگاه ها، زمینه سازي براي بهره مندي از امتیازات شهري و تعمیق فرهنگ شهري 

اشاره نمود در ضمن ظرفیت ها و پتانسل هایی که در خود ساکنان  اي ساکنان این سکونتگاه هاو تعلق بر

سگونتگاههاي غیر رسمی وجود دارد  در صورت فراهم شدن زمینه هاي ظهور و بروز می تواند در بهبود 

آنان به عنوان وضعیت اجتماعی اقتصادي و شرایط کالبدي این مناطق موثر باشد که هر برنامه ریز باید به 

 سرمایه هایی در راستاي پایداري توسعه شهري استفاده نماید

 پیشنهادات-12

 عدم تمرکز برنامه ها و احیاء دوباره برنامه ریزي مشارکتی ساکنان هماهنگ با سنن و فرهنگ  -1

  بکارگیري تیم هاي تخصصی و با تجربه براي ساماندهی محله-2

  ن حق سکونت براي ساکنانتامین امنیت و به رسمیت شناخت-3

  پژوهش در خصوص نوآوري براي اصالح باز زنده سازي محله وبرخی از سکونتگاهها-4

ایجاد حس همکاري ساکنان و تقویت روحیه مشارکت آنها برراي کراهش خطررات زیسرت محیطری و       -5

سرازي و در قالرب   تقویت برنامه ریزي و مشارکت در ساماندهی محله در چارچوب آگاه سازي و توانمنرد  

 ارتقاء برنامه هاي آموزشی

 آبادانی محله و شهروند دانستن کم درآمدها در فرآیند آماده سازي -0

 واگذاري وام هاي دولتی یا وام هاي بانکی به ضمانت دولتی – 3
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 بازنگري در قوانین و مقررات بازار مسکن و زمین -3

 ب باکم درآمدهاتدوین ضوابط و مقررات شهري و ساختمانی متناس – 1

دسترسی به منابع اعتباري مثل وام و اصالح نظام پرداخت آن و یارانه به ساکنانی که وضعیت حقروقی   – 16

مالکیت آنها برزمین معلوم نیست بوسیله تشکیل صندوقهاي اعتباري محلی)با حمایت بانک مسرکن و رفراه   

و روستا و با هدف نظام برانکی و غنری   کارگران و شرکت عمران وبهسازي شهري(با نظارت شوراهاي شهر 

 تر و ارتقاء توان مالی کم درآمد ها

اصالح نظام تعاونی هاي مسکن،اصالح قوانین و آیین نامه هاي مسکن استیجاري در جهرت توانمنرد    – 11

 سازي صندق هاي اعتباري وتعاونی مسکن و فعالیت بخش خصوصی

 و ایجاد شرایطی براي معافیت هاي مالی برپایی کارگاههاي آموزشی براي ایجاد مشاغل -12

حمایت ا ز گروههاي آسیب پذیرمحله، توانمند سازي کم درآمدها،ایجاد منابع ترامین مرالی و توانمنرد     -13

 سازي

اصالح نهادي،ایجاد توافق همگانی ساکنان براي جابه جایی ناشی از ساماندهی و بکارگیري نیررو هراي   -14

 متخصص در ساماندهی

سیستمی با عملکرد شفاف و نظارت قوي دولتی برر برنامره هراي سراماندهی و ایجراد مردیریت        ایجاد -15

 یکپارچه در کنارمشارکت آگاه مردم

  



 

 21 

 منابع

سلمان، ساماندهی و توانمندسازي محله هاي آسیب پذیر با تأکید بر نقش مدیریت شهري،  1386پور موسوي، موسی و معصومی،-1

 11مجله شهرداري ها، سال یازدهم، شماره 

اجتماعات اسکان غیررسمی در ایران: از دنیاي زنده زندگی روزمره تا تحلیل نظري؛ کارگاه تخصصی اسکان  ،1332پیران، پرویز؛-2

 غیررسمی در ایران، دانشگاه شهید بهشتی، 

باز هم در باب اسکان غیررسمی: مورد شیرآباد زاهدان، هفت شهر فصلنامه عمران و بهسازي شهري، وزارت  ،1331پیران، پرویز،-3

 هرسازي، شماره نهم و دهم، تهران، مسکن و ش

حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی،جلد اول؛  -پدیده حاشیه نشینی شهري قبل از انقالب؛ مجموعه مقاالت ،1332حاج یوسفی، علی؛ .3

 تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 

 ، حاشیه نشینی، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ اول، 1301زاهد زاهدانی، .4

بررسی شاخصها و سطح بندي اولویتها در ساماندهی و توانمندسازي محله جنگل ده شهر  ،1316شاه آبادي، علیرضا و همکاران،زارع  .5

 ، 30وهشهاي جغرافی انسانی، شماره علی آباد کتول، مجله پژ

 03یاي انسانی، شمارهساماندهی و توانمندسازي اسکان غیررسمی شهر اهواز، مجله پژوهشهاي جغراف ،1333زیاري، کرامت اهلل، .0

 توانمند سازي اسکان غیررسمی، ماهنامه شهرداریها، تهران، شماره سی و یک،  ،1336شیخی، محمد، .3

 طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد)نوید، حجت، مهدي آباد، نوده، مشهد قلی(، جلد اول: مطالعات اصلی،  ،1331فروزانی، محمد، .3

شهرداري، دانشکده علوم زمین ع دانشگاه 0اسکان غیررسمی در تهران، ساماندهی اسکان غیررسمی منطقه  ،1330کمان رودي، موسی، .1

 شهید بهشتی، 

 36چیست؟، نشریه شهر نگار شماره (CDS)راهبرد توسعه شهر،1334گلکار، کوروش و آزادي، جالل،  .16

کونتگاه هاي غیررسمی(، انتشارات سازمان شهرداریها و طاهرخانی،حبیب اهلل و همکاران،مبانی بهسازي شهر)با تمرکز بر بهسازي س .11

 دهیاریهاي کشور

 عالءالدینی، پویا و امین ناصري،آراز،اسکان غیررسمی در مشهد، بررسی وضعیت سکونتگاه ها و تمهیدات ساماندهی .12

 مدیریت ساماندهی حاشیه شهر مشهد .13

 نگاهی به سند ملی توانمندسازي و سکونتگاه هاي غیر رسمی .14

15. Dundar,O. 2006، Models of Urban Transformation: Informal Housing in Ankara, cities, Volume 18,Issue 6.2001 
16. Langman, Langman Handy Learners Dictionery of American English, Publisher: Addison Wesly,  United 

States. 
17. Macedo,J. 2000، Land use publicies and urbanization of informal settlements: planning initiatives for 

environmental protection reas in Curitiba, Brazil. Dissertation PH.D, Advisor: stroh, Robert C, University 
of florid: United States. 

18. Srinivas,H. 2004، Defining squtter settlements, http://www.gdrc.org/uem/difin-squtter.html.  

http://www.gdrc.org/uem/difin-squtter.html.2004

